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 רפס

 הציבורּבמוד
 רעציווארבמאד

 ךוב קנעדנא

 לארשיב הציבורבמוד יאצוי ןוגריא תאצוה

 לארשי ןיא טפאשנאמסדנאל רעציווארבמאד ןופ עבאגסיוא

 1964 רבמצד + ביבא-לת א ה"כשת ולסכ



 בתכנש רמוחה םדוק עיפומ קלח לכב .םיקלח 6-ל קלוחמ רפסה

 אבומ קלח לכ לש םיניינעה ןכות .שידיא בתכנש הז ןכמ-רחאלו תירבע

 .ולש רעשל רבעמ

 טשרעוצ טמוק לייט רעדעי ןיא .ןלייט 6 ןיא טלייטעגנייא זיא ךוב סָאד

 ןוא שיערבעה ןיא ןרָאװעג ןבירשעג זיא סָאװ לַאירעטַאמ סָאד

 לייט רעדעי ןופ טלַאהניא רעד .שידיי ןיא ענעבירשעג סָאד ךָאנרעד

 .טייז רעטייווצ רעד ןופ ,טַאלב-רעש ןייז ןיא טכַארבעג טרעוו

 דל < רק ; ךרועה

 :תומדקה

 5 , תכרעמהיתדעו / רפסה תדעו תאמ -- רפסה ירעשב / % * +

 0000000000 0.0 0.0. ןורכזלו רהוזל רג / ןמצלז לאומש

 12... . .לעטעטש ןיימ ןופ סורג א / ןַאמרעביל םייח

 0 עק עלעמענט אנע נודע נטע אבער

 ביבא-לת ,"ילרוא , סופד



 הציבורבמוד
 ךוב.קנעדנא רעציווארבמַאד

 ןושאר קלח

 לייט רעטשרע

 ינש קלח

 לייט רעטייווצ

 ישילש קלח

 לייט רעטירד

 יעיבר קלח

 לייט רעטרעפ

 ישימח קלח

 לייט רעטפניפ

 ישיש קלח

 לייט רעטסקעז

 בורקהו קוחרה רבעה ןמ

 רבע ןטנעאנ ןוא ןטייוו ןופ
 250 -- 19  םידומע

 םייח חרואו תויומד

 רעגייטש-ןבעל ןוא ןטלאטשעג
 426 -- 251 םידומע

 סקנהו האושה סקניפ

 המקנ ןוא םוקמוא ןופ סקניפ רעד
 616 -- 421 םידומע

 םירפסמ םילוצינ

 ןלייצרעד עטעוועטארעגפא
 834 -- 6771 םידומע

 לארשי תויממוק ןעמל

 לארשי ןופ טייקיגנעהפאמוא רעד ראפ
 854 -- 835 םידומע

 האושה-ישודק לש סימולצתו המישר

 ענעמוקעגמוא ןופ סעיפַארגָאטַאפ ןוא עטסיל
 928--855 םידומע



 ייש-כופ הבחר ב סמ 64

 "ממ הרפ בטה

 רעװאגיו)
 צא

 "גב הדמ הנק

 0 יס 06 56 40 0

 .ץעינינול--ענראס לזרבה-תליסמ דיל ,ןירוה רהנה ףוחל :הייסלופ לש המורדב -- הציבורבמוד

 עינילדְַאב רעד ייב ,ןירָאה ךייט םייב ; עיסעלָאּפ ןופ לייט ןקידמורד ןיא -- ץיװָארבמָאד

 .ץעינינול--ענרַאס



 רפסה י'רעשב

 תאו םתדלוה-ריע תא ורכזיש ,הציבורבמוד יאצויל ,רקיעב ,דעונ הז רפס

 -ודק לש תויונערופה-תליגמ תאו ,דוע םניאש םהידידיו םהיבורק תא ,התומד

 האושל היאר-ידע ויה רשא ,היטילפו ריעה ידירש י"ע הראותש יפכ ,וניש

 .הינשה םלועה-תמחלמ תפוקתב ,םהילע הכתינש

 התרכנש ,הנש 500 תב השודק הליהקל ןורכז-תבצמ הזה רפסה שמשי

 -יטושפו הינקסע ,היליכשמו הינדמל ,הידיסחו היקידצ ,היסנרפו הישאר לע

 י"ע תוירזכאב וחצרנ םלוכש ,ףטו םישנ ,םישנא -- םימימתהו םירשיה ,םעה

 .ש"מי םיררוצח

 ,רתאו רתא לכב ,הציבורבמוד יאצוי לש תיב לכב אצמיהל ךירצ הז רפס

 ,םויב וכ --- ,לולאב 'דו ,ונייה ,חבפל ןורבזה-יטויב וב ןנשלו וב אורקל יוארה ןטו

 .הציבורבמוד ונתליחק הלפוח ,ב"שת תנשב

 תורעיב םתויהבש ,םינזיטרפה ידירש דצמ האב רפסה תאצוהל המזיה

 לע םיטרפה לכ תאו ונריע-ינב לע רבע רשא תא םיברב םסרפלו רוכזל ועבשנ

 ,םיקצצ הדוהיו ליזנג סחנפ ח"חה ונפ ,1952 תנשב דוע .םהב גרהה-ישעמ

 ול ועיצהו ,ונלש ןוגריאה ינקסעמ ,ןמצלז לאומש 'חה לא ,םינזיטרפה-ידירשמ

 תיבב םינקפע-תפיסא הכרענ הזל ךומסב .רפסה ןעמל רמוחה ףוסיא תא זכרל

 .רואל רפסה תא איצוהל ןמצלז .ש 'הה לע לטוה םש ,ןמצק השמ

 ,רפסה-תדעו הרחבנ ,הציבורבמוד יאצוי ןוגריא לש דעווה תובישימ תחאב

 ןכמ רחאלו ,םיפסכו רמוחה ףוסיא לש םיטבלה וליחתה .ל"נה לש ותושארב

 וכ סנוכי רדס הזיא יפל ;רפסה עיפוי הפש וזיאב :תורחאה תויעבה וצצ

 -ןיפט םורזל לחה רמוחה .ב"ויכו ,תויתחפשמ תונומתב גוהנל דציכ ; רמוחה

 .ומשל יואר רפס תאצוה ידכ וב היה אל ןיידע רמוחהו םינש רפסמ ורבע ,ןיפט

 הלח ,םינזיטרפה-ידירשמ אוה םג ,ןייטשלגייפ קחצי 'חה לש ותעפוה םע

 ,וצרמ לכב ,רמוחה ףוסיא לש הדובעה לועב ולוכ םתרנ אוה : תיניצר הזוזת

 רואית ןתינ ויתונורכזב .ריעה לע ולשמ תונורכז-יקרפ םושרל אוה לחה ןכ-ומכו

 -יטושפו היליכשמ לש ןילוח-תוחיש לע חוספל ילבמ ,היבשותו ריעה לש ןמאנ

 ,הפיקמ הנומת תרייטצמ הלאה םיפוריצה לכ ךותמו ,םידיסח-תוחיש ,םעה

 וקרפב ןייטשלגייפ קחצי 'חה ץיגה ואישל .היתופוקת לכל ריעה לש ,תילכירדא

 ,תועמדבו םדב אלא וידב אל ודילע בתכנ הזה קרפה .האושה לע לודגה

 םירחא םיקרפב םאו .ויניע דגנל םיפחרמ תויווגה-ירופרפו םינועמה-תוקנאשכ

 לע וקרפב ירה ,םיינונגס םייונישל וא םיינינע םיצוציקל םיכסהו םימעפל רתיו
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 רפסה יר עשב 6

 איבנה תא ריכזמ אוח וז ותניקבו ,גת לכ לעו הרוש לכ לע םחלנ האושה

 .תותנעמ

 תגשהו םיינכט םינינעב רוזעל ידכ ,ץרמו ןמז ךסח אל ליזנג סחנפ 'חה םג

 .המישמה ץוציבל ץירממהו ףחודה חוכה ,היחה חורה היה אוה .םיפסכ

 תא ונתנ םה םגש ,לקנרפ םהרבאו ןמצלוה לאלצב 'חה הכרבה לע ואוביו

 .םהמ שרדנש יפכ ,הרזעלו דודיעל םדי

 לש תובישיה ,תמייוסמ הפוקת ךשמב ,ומייקתנ רגיח םייח 'חה לש ותיבב

 םיחרוא-תסנכהמ ונהנו המח םינפ-תלבקל םש וכז הירבחו ,תכרעמה-תדעו

 .הבידא

 ןומולוס קחצי 'חה הנושאר הרזע ונל שינה םייפסכה םיעצמאה סויגב

 ימ : תילכתל לאוש היהו ןיינעל תושידאב סחייתה הליחת .הדנקמ (ךרכיוה)

 תא וינפב וארקש רחאל ךא ?ךרוצ הזיאלו המל ; אורקל ןמז שי ימל ; ארקי

 תא ןומולוס .י הניש ,האושה לע םירחא לשו ןמכוה םייח 'חה לש המישרה

 סויגל ץרמב ץלחנ ,ןוגה םוכס םרת ומצעב אוה .הדובעל ולוכ םתרנו ותעד

 .וז הרטמל ונמז לכ תא שידקה ץראב ותוהש תפוקתבו ,םירחאמ םיפסכ

 דחוימב וכרוביו .םתלוכי תדימב ומרת ,םיל רבעמש ,םירחאה ונריעדינב םג

 ; תובידנה םהיתומורת לע (הקירמא) ןמשיפ לירבו (סירפ) רוטנק קחצי : ח"חה

 ןיב ופפאש םירכינ םימוכס ונל ואיצמהש ,(הניטנגרא) ןמטחשו הקשורטפ

 .םש ונריע-יאצוי

 יפל) הלעמו תוריל האממ םימוכס א"כ ומרתש ,ונירבח לש המישרה ירהו

 ואדנל .3 ;(ב"הרא) רשא ןרוגדלוג .2 ;(א"ת) הנימו הפי גרבנזייא .1 :(ב"א

 ןמשיפ .6 ;(א"ת) םירפא ןמשיפ .5 ; (הדנק) ינב ןומולוס .4 ; (הירצייווש) בייל

 , (ב"חרא) לארשי ר"ד קינשטפ .8 ;(תפרצ) בייל קינשטפ .7 ; (ב"הרא) לירב

 ; (ביבא-לת) ןמצק---רוטנק .11 ; (תפרצ) קחצי רוטנק .10 ; (ייווגורוא) ןמיירפ .9

 קרוי-וינב ;(ישפוח י"ע) ןוטגנישאווב ונריע-ינב ןכו ; (ב"הרא) האל ץראווש

 .(ןמטחש---הקשורטפ י"ע) הניטנגראב ; (ןומולוס י"ע)

 : רפסה לש ותרוצו ונכות יבגל תורעה רפסמ ןלהל

 תוסמו תומישר םורזל וכישמה דוע ,םופדה-תיבל רמוחה רפמנש רחאל .א

 רודיסה תועירי רשאכ םג קספ אל הז םרזו ,ל"וחבו ץראב ריע-ינב לש םטע-ירפמ

 ,ל"נה תומישרה-ילעבמ דחא ףא חפקל וניצר אלש ןוויכ .םידומעל "ורבשנ;

 םייחרכהה םייונישה ושענ הז ןמז קרפבו ,רתויו הנשל רפסה תספדה התחדנ

 .רפסה ףוגב

 ובתכנש ןושלב ,רמולכ ,רוקמה ןושלב תועיפומ תוסמחו תומישרה לכ .ב



 7 רפסה ירעטב

 ,תירבע ובתכנש תומישרה לכ םדוק תועיפומ ,רפסהמ קלח לכב .ןהירבחמ י"ע

 לכב ונגהנ ,ותנקתהו רמוחה תכירע תניחבמ .שידיא ובתכנש -- ןהירחאו

 ףקשל :לכ-םדוק ,איה רפסה תרטמש ,החנה ךותמ ,רמולכ ,אלוקל םירקמה

 ויתושגרו םיימינפה וייוואמ לע הרימש ךות ,ערא רשאו היה רשא תא הנמאנ

 .בתוכה לש םיישיאה

 תונומת ,בותכה סע רישי ןפואב םירושקה םימולצת ונצביש רפסה ףוגב .ג

 ףוסב םוקמ ונעבק יתחפשמ יפוא תולעב תונומתל .יללכ ירוביצ יפוא תולעב

 םירעטצמ וננהו ;דבלב הפולגה תואצוה לש ילמינימ םולשת תרומת ,רפסה

 ןטק רודמ אלא ןיקתהל ונחלצה אל ,ןודנב תוברה וניתוינפ תורמלש ,ךכ-לע

 | .ולא ןורכז-תונומת לש

 רפסבש ,ונא םיווקמ .ונתלוכי בטימכ ףתושמה ןיינעה ןעמל ונחרט ונדיצמ
 ונתרייעב ,ונלש רבעה-ימיב רושקה תויווח-םלוע ותואל אלמ יוטיב ןתינ הז

 וניתובילב םיאשונ ונאש הגותו-רעצ-תושגר לש סמוע ותואלו ,הציבורבמוד

 תישרוש הקיזו הבהא ךותמ וז הדוכע ונישע .דוע םניאש ונריקי לש םרכזל

 ונתליהקל רכזו ןויצ וז הרוצב ביצהל ידכ ,לכמ ונל רקיה אשונל הומכ-ןיאמ

 .הברחה

 תכרעמה"תדעו /  רפפה"תדעו

 רו סי סי סיטטסשס סט סט סט סט סט ס סט סט סט סיטי טטסששש סי שישיטיסישישש שיש שישישישיט+

 תאז התיהה ,ץראה יבשוי לכ וניזאהו םינקזה תאז-ועמש ..

 םהינבל םכינבו ורפס םכינבל הילע ; םכיתובא ימיב םאו םכימיב

 .רחא רודל םהינבו

 ('א ,לאוי)

 םכינב ואבנו רשב-לכ-לע יחור-תא ךופשא ןכ-ירחא היהחו..

 יתתנו... ;וארי תונויזח םכירוחב ,ןומלחי תומולח םכינקז ,םכיתונבו

 ךשחל ךפהי שמשה ; ןשע-תורמתו שאו סד ץראבו םימשב םיתפומ

 ארקי-רשא לכ היהו ; ארונהו לודגה הוהי םוי אוב ינפל םדל חריהו

 רמא רשאכ הטילפ היחת םילשוריבו ןויצ-רהב יכ טלמי הוהי םשב

 .ארוק הוהי רשא םידירשבו הוהי

 ('ג ,לאוי)

 טטספספספסססססססססססססססס סט סט סססס סט סט סי סט ססססס שש סט סט ס סט ס סי ססס סט סיטי שי



 א

: 0 

0 

 .הציבורבמוד ישודק ורבקנ םש ,ינראסב םיחאהירבק דיל

 .ץיװָארבמָאד ןופ םישודק יד טקידרעַאב ןענעז'ס ווו ,ענרַאס ןיא רבקדרעדורב םייב
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 לולא ו''ט ..ב''שתה תנש

 בוסלק ..ונטיקור .- ינרס ידוהי

 הציבור ב מדודו ףינורב

 וטחשנ וגרהנש

 רלטיה יייע ופרשנו

 .ויתרשמו

 5 ידוהי לש ,הזה םוקמב תינומהה הגירהה .ינראסב םיחאהירבק דילש הבצמה לע תבותכה יהוז

 ירוהי .(1942 טסוגוא 28--27--26) ב"שת לולא ו"ט--ד"י--ג"י : םימי 3 הכשמינ -- ,ל"נה תוליהקה

 .(טסוגוא 27) לולא ד"י םויב הגירהל ןאכל ואבוה הציבורבמוד

 ןופ ,טרָא םעד ייב הגירה-ןסאמ יד .ענראס ןיא רבק-רעדורב ןפיוא טפירשפיוא רעד זיא סאד

 ב"שת לולא ו"ט--ד"י--ג"י :געט 3 ןגיוצעג ךיז טאה ,תוליהק עשידיי 5 עטנכערעגסיוא ןביוה יד

 וצ רעהא ןראוועג טכארבעג ןענעז ץיווא רב מ אד ןופ ןדיי יד .(1942 טסוגוא 28--21--26)

 .(טסוגוא 27) לולא ד"י ןופ גאט ןיא הגירה רעד



 וורכזלו רהוזל רנ

 ןמצלז לאומש תאמ

 -תינכת םע ריינ-לילג ונל הארהו חרוא-רבוע ונתיבל ןמדזנ ,יתודליב ינרוכז
 .שדוקה-יבתכב םירואתה דוסי-לע ,ךרע ומצע אוהש ,שדקמה-תיב לש טוטרש
 .תינכתב ץיצהל ונתיבל םירהונ ולחה םישנאו ,ריעב שיח םסרפתנ רבדה
 הכותב הליכהש ,הספוק ותחתמאמ הרואה איצוה םישנא אלמתנ תיבהשכ
 ,ןחלושה לע דימעה תינבתה תא .ריינמ הייושעו הרוזג ,שדקמה-תיב לש תינבת

 ,תורוקמב דימתמ ןויע ירחא ידי-ומב היתישע ; שדקמה-תיב תרוצ יהוז,, : זירכהו

 ."חיהש יפכ ןיינבה תא םיראתמה

 תא תוארל היה ןתינו ,ךרעב ,רטמ יצח לש לדוגב ןיינב דמע ןחלושה לע
 רובידה ; תיבב הימוד הררתשה ןושארה עגרב .ותראפת לכ לע ינשה-תיבה
 ולחהו םלוכ וששואתה דימ ,ךא .עמשנ אל לק הגה ףא ; םיחכונה לכ יפמ קתונ
 הזמ אלא ,לכירדאה לש הדובעהמ אקווד ואל העבנש ,םתולעפתה תא ץעיבהל
 .דחי-םג תואמצעהו השודקה למס -- ינשה-תיבה הלגתנו ץצ םהיניע ינפלש
 ...שודקה ןיינבב יעבצא הצקב יתעגנ טטרבו ,תינבתל יתברקתה ינא

 תינבתו טוטרש -- הז רפס יתוארב יניע דגנל שדחמ םק הזה הארמה

 הינבר לע :ודמשוהש םישודקה היבשות לע ,חברחה הציבורבמוד ונריע לש

 לע ,םעהייטושפו הידבכנ ,הינקסעו הידיסח ,היליכשמו הינדמל ,הינואגו

 ,םהייוואמו םהייח-חרוא לע ; םידעומבו םיגחב ,תותבשבו לוח-ימיב םהיגיהנמ

 ותואמו הפוקת התואמ ,תרחא הרייע לכב ומכ .םהלש ןילוחה-תוחישו םכוליה

 םיליכשמ ,םיסרוקיפאו םיאנק ,םיישפוחו םיקודא : הציבורבמודב םג ויה ,גוס

 תודפומ ויה .םינצמקו םיבידנ ,םילדו םידימא ,םיינעו םירישע ,עדי-ירפחו

 -יתבו תויסנכ-יתב ,םידוגיאו תויורדתפה ,תועונתו תוגלפמ ,םיירוביצו םיילכלכ

 ,ב"ןיֿכו רפס

 ךשא ,תימצעה הברקהה חור תא ריכהלו תעדל ארוקה דמלי רפסה ךותמ

 תא ליצחל ,שפנ-תנכס ךותמ ,וחרט הכיא : הרייעה ידוהימ םיבר תובלב המעפ

 ירבח םמצע-תא ונכיס הכיא ;התימל ןודנש ,עדונ יתלב ידוהי לייח לש וייח

 ייח לע שקבל םייארולטפה םיחצורה תדקפמ לא םנוצרמ וכלהש ,תחלשמ

 -יגנב םדאבש ץוצינה לעו תידוהיה תלחנה לע ורמש הכיא ; הרייעב םידוהיח

 שיגהל וצלחנו וזפחנ ,וררועתנ ךיא ; םינזיטראפה תורעמבו וטיגה לש תוומלצ

 םיטילפ ,חרוא-ירבוע ,הרייעה יבשותמ -- םיקקזנלו םיכרצנל דעפו :זרזע

 .םירחא תומוקממ םילוצנו
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 םיערופה לש תויפונכ דגנ ןנוגתהל םידוהיה ועדי הכיא ואצמת רפסב

 םינזיטרפה תרובג לע תופלאמ תודבוע וב ואצמת ןכ .1919 תנשבו 1884 תנשב

 .םיצאנה םיררוצה תאמ םהיחא םד תא ומקנ רשא ,םיאציבורבמודה

 וסנכתהש ,םיאציכורבמוד-םידוהי תורשע המכ לש םתרובג-תגסיפל הלעתי ימ

 םהו ,גרוהל ואצוי תורופס תועש דועבש םעדיב ,הנורחא בירעמ-תליפתל וטיגב

 יורבמוד-ידוחהי לש רותרובג-קסועל ררי ימו .םח םחיתומשנל "שידק, םירמוא

 ...הרותה-ירפפמ דרפיהל תסנכה-תיבל ץרו תוומה-תכולהתמ קמחש ,יאציב

 םהור תאו םרכז תא םלוא ,היבשות לע הרייעה תא בירחה יצאנה ררוצח

 וסרהו וסמר םיאנושהש רחאל ,ונתרייעמ ראשנש המ .דיחכהל היה לוכי אל

 תונש תא .ונכותב םג טלקנש םתמשנ רהוז ,הישנא לש רהוזה והז ,התוא

 ונא חורה תא וליאו ,םש ונראשה תואלתהו לבסה תא ,ונלש םירוענהו תודליה

 תא הפבי ימ !ונקני םשמ -- וננהש המ :הזרפה ללכ ךכב ןיאו .ונתא םיאשונ

 רמשיי םאה + ךנורכזלו ךרהוזל רנ קילדי ימ +ונירחא הציבורבמוד ךנברוח

 ...? הציבורבמוד יאצוי ונא -- ונלדיגש ריעצה רודה ברקב ךנורכזו ךרהוז

 -- םהמ רתויו ,ונילא םהימיא םיברק ןכ האושה-ימימ םיקחרתמ ונאש לככ

 -לכו דעומ דועב םשמ וטלמנש הלא לע םיצבורה ,םישחורו םיססות םייח םתוא

 לכמ םג םישרוד ולאו ולא .םיסינ-יסינב הגירהה איגמ ואציש הלא לע ןכש

 -- בורקמ םתליהק תא וריכה אלש ,םהיאצאצו םהידלי ןיבמ םייחל םירתונה

 רפוסמה םע תוהדזהלו םהיבורקו םהירוה לש םאצומ-תרייעל רכזו ןויצ ביצהל

 הגרדל םהיתומישרב ולעתה הז רפסב םיפתתשמה ןמ םיבר .הז רפסב םדי לע

 אשונל תישרש הקיזו הבהא וז םתביתכב וגזמתנ ןכש ,םירקוח-םירפופ לש

 .ךסי לבמ רקיח

 םכלש יכ ,וב ואריק : םהל דיגנו וניתונבו ונינב ינפב הזה רפסה תא חתפינ

 זוע םכיתובא-תובאו םכיתובא ובאש ונממ ,ןייעמה תא וריכהו ודמיל ! אוה

 ,רקחו ןויע וקימעת םא .ררוצ-תויולכנתהו לרוג-תואלת לומ דומעל המצועו

 .המטשמו דחכ תותעב ,הלוגב םכיבורק ולבוה חבטל ןאצכ אל יכ ,תעדל וחכוות

 וחילצה ךכ םושמו ,םהייחב דוע םתויהב ללוש םוכילוהו םוליפשה םהיחצור

 חוכ הזיא :וחכוויתו רפסב ואריק .םתומ תארקל םיענכנו םיאכודמ םוליבוהל

 לש ,םיירוביצהו םייטרפה ,םהישעמבו םהייחב ויה םיזונג הנובתו ץמואו המזייו

 ונמזב שוטנל חילצהו ליכשה םהמ קלחש ,םידוהיה םתוא םה אלה .הלא םידוהי

 ןינבב ל"נה תונוכתה תא ןאכ חיכוהלו לארשי-ץראל תולעל ,ותדלוה-תרייע תא

 .המחלמבו הננהב ,הריציו

 ונברקב חצנל ראשיי ,ךכל וכז אלש םירוהטהו םישודקח לש םרכזו ןתי ימ

 תמוקת רוציבב םיכישממה תורודה לש םייחה רורצב תורורצ םהיתושפנו

 .לארשי



 עלעטעטש ןיימ ןופ סורג א

 ןאמרעביל םייח ןופ

 בָאה טָא ןוא ,ךעלטעטש ערעייא ןופ ןסורג ןטלאהרעד ץלַא ןיוש טָאה ריא
 עלעגיוו ןיימ ,עלעטעטש ןיימ -- ןעמוקַאב סורג א לטעטש ןיימ ןופ ךיוא ךיא
 .ץיווארבמָאד

 : עלעטעטש ןיימ ןופ דיי רעטצעל א ,רעטעװעטַארעג 8 רימ טביירש סע
 עמורפ ,עליטש עריא ךָאנ וטסקנעדעג ?ץיווָארבמַאד ךָאנ וטסקנעדעג,

 קרַאטש ךיז יז טָאה ,קעווא טסיב וד טניז ,ןרָאי עטצעל יד ןיא 4 ךטלעסעג
 טימ ןיוש ןענעז ןסאג עקיטָאלב יד .ןעזעגסיוא שרעדנַא ןיוש טָאה ,ןטיבעג
 שירטקעלע טימ ןיוש זיא טכענ יד ןופ ךשוח רעד .טרעטסַאלּפעג ןעוועג קורב

 ."ןעוועג ןטכיולאב טכיל

 ןטיברַאפ ןענעז תחנ קינייוו ןופ ןרָאי .ןדנווושראפ ,ןפָאלעג ןענעז ןרָאיה

 זיא םייה רעזדנוא םיוא .ןקילגמוא ץמשטזיורג ןוא ןייפ ןופ ןרָאי ףיוא ןרָאװעג

 ןטָארעגסױא ,טעטש יד טכאמעג בורח טָאה ןוא ןעמוקעג יצַאנ רעמאזיורג רעד

 ,קילדנעצ רָאּפ א ,עטלייצעג רָאנ ןבילבעג .םַאטש םעד ןסירעגסיוא ,םנבעל עלא

 ,טָאמש ןיימ ןיא ןעוועג ןיב ךיא .רעדלעוו יד ןיא טעװעטַארעג ךיז ןבָאה סָאװ

 יד ןעזעג ןגיוא עניימ טימ בָאה ןוא ,ץיווָארבמָאד עלעטעטש רעזדנוא ןיא

 עדליוו ןוא רענרעד טימ רעטרע יד ףיוא טקיטולבעג טָאה ץראה ןיימ .תוברוח

 ."ענעסקַאװרַאפ ןזָארג

 ןיוש וטסיב טייקכעלקריו רעד ןיא !עלעטעטש ןיימ ,עלעטעטש ,יוא

 יו רָאנ ,ןסקַאווראפ בושי רעשידיי ןייד זיא זָארג ןוא רענרעד טימ ,ָאטשינ

 ןענעז סָאװ רעדניק ענייד ןופ םולח ןיא ןוא ןצראה ןיא טסבעל וד קידרעטיצ

 ..ןרָאװעג ןגָארטרַאֿפ דנַאל ןטייוו ןיא

 רעוו ,ןעגנאגעגסיוא ןטלעוו עצנַאג םופוצ ךָאד זיא זדנוא ןופ רעדעי
 דרע יד רעבָא ,ןגעוו עדייב רעוו ןוא ,רעטנורא גראב רעוו ןוא ףיורא גרַאב
 עלַא ןיא ,םיפ ערעודנוא ףיוא עלא ךָאנ רימ ןגָארט ,עלעטעטש רעזדנוא ןופ
 ,םיור ,ןָאדנַאל ,זיראפ : ןעזעגסיוא ןיוש ן'כרכ עסיורג ץעלַא .ןגעוו ערעזדנוא
 -ראפ טימ ,ןרַאוולוב עקידנקָאל טימ ,םינינב עשיטסַאטנַאפ טימ ,קרָפירוינ
 םינּפ ןדײשַאב ןוא ליטש ןייד רָאנ ,טכענ עטרעביוצרפפ ןוא געט עטרוכיש
 ןוא ,ןרָאװעג טשינ ןענעז רימ סָאװ ןוא .ןשיווראפ טנעקעג טשינרַאג טָאה
 רַאנ רימ ןענעז ןבילבעג ,ןטַאנקעגסױא טשינ זדנוא רַאפ טָאה טלעוו יד סָאװ
 רבוג טנעקעג טשינ טָאה טלעוו עצנַאג יד .טכַאמעג זדנוא טסָאה וד סָאװ ,סָאד

 ,ץיװָארבמָאד עלעטעטש ןיילק ןיימ ,ךיד ןייז
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 ,סַאג עגנַאל יד ,ךעלסעג יד ןוא ןסַאנ יד ,ןגיוא עניימ רַאפ ייז ןעייטש טָא

 "רעיומ סעיסָאנ; ןוא ,ךעלמערק יד ןוא ןעמָארק יד ,קרַאמ רעטיירב רעד

 םעד טנגעגַאב לָאמַא בָאה ךיא ּוװ ,לסעג-טנַאילּפ יד ןוא ,ןטימניא ךעלגינעק

 ךימ טָאה רע ןוא תבש ןיא סָאריּפַאּפ א קידנרעכיור טרוקיּפַא ןקידלטעטש

 ךיא בָאה טציא טָא זיב ןוא ,ןגָאזסױא טשינ םענייק לָאז ךיא ,ןריווושרַאפ

 יד ןענַאמשעג זיא סע וו לקניוו ערשּכ סָאד זיא טָא ןוא .דוס םעד ןטלַאהעג

 רעד ןיא ןטסכעלרעדנווו םעד ,שדוק ןורא ןטצינשעגסיוא ריא טימ לוש עסיורג

 ,לביטש רעקסירט סָאד רעביאנגעק ןוא ,שרדמה תיב סָאד ייברעד ןוא ,טלעוו

 סָאד קנעדעג ךיא .לביטש רענילָאטפ סָאד -- רעטנורא ןסָאג רַאּפ א ןוא

 טכָאנייב טעּפש ןייגכרוד טרָאד ןגעלפ רימ ןעוו ,ןצרַאה ןשידניק ןיא שינרעטיצ

 ...זענעוואד ןוא םיתילט ןיא םיתמ יד ןעייטש קינייוועניא זַא ,טסווועג ןוא

 יד טימ ןייג ןגעלפ ךעלגניי רימ ןעוו ,טכענ-רעטניוו עכעלרעדנווו יד ןוא

 יד ןעגנילקרַאפ ןוא ,ןייז ךעליירפ לָאז סע ןעגניז ןוא רדח ןופ ךעלדנרעטמַאל

 ליפ ױזַא ןופ רעטצנעפ ץנעפָא יד ךרוד ןעוו ,געט עקידרעמוז יד ןוא .טָאטש

 השנמ 'ר ,ןענרעל ןופ לַאשעג ןוא גנאזעג סָאד ןנַארט ךיז טגעלפ םירדח

 ...םירדח עניימ ,רדח סעצרּפ רעטלַא 'ר ,רדח סרענדור

 טגעלפ סע ןעוו ,קרַאמ ןפיוא ,םייצ ןיזמ ןיא ,ןטכַאנרַאפ-קיטיירפ יד ןיא

 טימ ,בר רעטלַא רעד עצעּפושז רענעסַאלטַא רעצרַאווש רעד ןיא ןזייװַאב ךויו

 זיא סָאװ ,רעטעפ-רעטלע ןיימ ,אריפאש עלעציא 'ר ,דרָאב רעיורג רעגנַאל רעד

 םיא ףיוא טָאה רענילרַאפ עלרהא 'ר רָאנ ,רעמערק-טינש א ןעוועג רַאג לָאמַא

 יד ןיא .ץיווָארבמָאד ןיא תונברה אסכ םעד םיוא ןצעז ךיז לָאז רע ןעוועג רזוג

 ראפ גנַאל ,ךיז טגעלפ טיַאטשענ ץלַאכרַאירטַאּפ ןייז ןעוו ,ןטכאנראפ-קיטיירפ

 .תבש תלבק וצ ןיירַא לוש ןיא געוו ןפיוא ,קרַאמ ןפיוא ןזייוואב ןשטנעב-טכיל

 ןיפ יירעגנילקעג א םימ ,ןעמַארק יד ןיא ןריט ןופ יירעפאלק א ןרעוו טגעלפ

 ...אד ןיוש זיא תבש רעד זַא טסווועג ןבָאה רעמערק יד -- ןעלסילש

 ד ןוא לָאשטשָאק ןשיליופ ןטימ ,עקשייוג יד -- ןפאג עשידיי יד םורַא ןוא

 ,ןירָאה ךייט רעד ,ןגיוב רעפיורג ₪ יוו ,לטעטש ןרעטניה ןוא .רעטסיולק ןשיסור

 לטעטש עצנַאנ'םס רעכלעוו רעביא ,קירב ענרעצליה עגנַאל יד םיא רעביא ןוא

 ןוא ךעלגניי ,לַאזקָאװ םוצ ןריצאפש ןזָאלסױרַא ךיז ףָאלש ןכָאנ תבש טגעלפ

 יד טימ ןכַאילש יד ןוא ,ךעלסעגירעטניה יד ןוא .תולכ טימ םינתח ,ךעלדיימ

 זיא'ס ווו ,לסעגרעטניה ץינעי ןוא .ךעלדלעוו יד ןוא ,ןטייז יד ייב רעדלעפנרַאק

 זַא ןגָאז ןגעלפ ךעלגניי יד ןוא ,ןַאקרַאּפ א ןיא טרעיומעגנייא זלעפ ַא ןענַאטשעג

 רעדניק ןוא ,טכַאנייב ןסקַאװ רעדניק יוו ױזַא ,טכַאנײב טסקַאװ רע ,טסקַאװ רע

 עטצעל ןפקאװעגרעטנוא רעמ זיא'ס רעוו םיא טימ ןטסעמ ךיז ןוא ןפיול ןגעלפ

 :תיב רעטלַא רעפיורג רעד -- טָאטש רעד רעטניה ןוא ...ןייטש יצ דניק ,טכַאנ

 עשידניק ערעזדנוא טרעטיצעג ןבָאה סע יוו זיא ,רעמייב עטכידעג יד טימ םלוע

 םעד ןיא ןוא טרָא ןקילייה םעד ןעגנַאגעגיײברַאפ ןענעז רימ ןעוו ךעלצרעה
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 -קיטיירפ יד ןוא .תומשנ יד ןופ ןרעטסילפ סָאד טרעהעג רעטעלב יד ןופ שיורעג
 ןעייג םיעשר יד ןופ תומשנ יד זַא טסווועג ןבַאה רימ ןעוו ,ךייט םייב ןטכַאנרַאפ
 ןבָאה רימ ןעוו ,ןטכאנראפ-תבש יד ןיא רעצ רעזדנוא ןוא ,ןעלבוט ךיז ּפָארַא
 רעד ןוא ...םונהיג ןיא קירוצ םוא ךיז ןרעק םיעשר יד ןופ תומשנ יד זַא טסווועג
 טשינ ךָאנ ןלָאז םיעשר יד ידכ ,ןכַאמ-הלדבה טימ ןלייא טשינ ךיז טגעלפ עטַאט
 ןיא הלדבה ןייק טשינ טכַאמ דיי רעטצעל ₪ זיב לייוו ,םונהיג ןיא קירוצ ןייג ןזומ
 ...למיה ןיא ןוא דרע רעד ףיוא תבש ךָאנ זיא ,טלעוו רעד

 : ןרָאװעג ןטינשרַאּפ וטסיב ױזַא יוו !עלעטעטש קילייה ,עלעטעטש רשכ
 עטעקַאנ סנעמיוק ןוא רעזייה ענעלַאפעגנייא .קעוופ רעייפ ןטימ זיא ץלַא ,ץלא
 וווצעגרע זיא'ס ביוא ןוא ,ייז ןיא טנלע ןפייפ ןטניוו ןוא ,טציא טרָאד ןעייטש
 עשידיסח יד ,רעדיל-סקלָאּפ עקיצראה יד .עדמערפ טרָאד ןעניווו ,זיוה 8 ןבילבעג
 ןעגנאזעג עשידָאמיינ יד ןוא ,םהרבא ןופ טָאנ ןוא ,הלדבה ןוא שודיק ,ן'ד"בה
 ןטצעל ןכָאנ ןרָאװעג טמוטשרַאּפ זיא ץלַא ,"העובש יד, ןוא "הוקתה,, יד ,ךיוא
 ןעגנאזעג יד עכלעוו ךרוד רעטצנעפ יד .רעזדלעה עשידיי יד ןופ לארשי עמש
 יד ,ןטָאשעצ ביוטש ןיא -- טנעוו יד ,ןגָאלשעגסױא ןענעז ןגָארטעג ךיז ןבָאה
 ..ןטינשרַאפ טלעוו רעד ןופ -- רעניווונייא

 ערעזדנוא טשינ רעבָא ,רעזייה ןעיובסיוא ךָאנ ךיז ןלעוו ץיװָארבמַאד ןיא
 ,םירבק -- זיא ןבילבעג טרָאד זיא זדנוא סָאװ ץלַא .ןעניווו ייז ןיא ןיוש ןלעוו
 ןיא .תובָא רבק ףיוא ןייג וצ וליפַא רענייק ָאטשינ לייוו ,םירבק-רעדירב עטנלע
 ןסקָאװרַאפ ייז ןלעוו רעמוז ןיא ,יינש טימ ןרעוו ןטָאשרַאפ ייז ןלעוו רעטניוו
 דמַאז ייז רעביא ןטניוו ןלעוו גנילירפ ןוא טסברַאה ןיא ןוא ,זָארג טימ ןרעוו
 ערעזדנוא לייוו ,ןענייוואב ייז טעוו ןרערט ענייז טימ ןגער רעד רָאנ ןוא ,ןגָאימורַא
 .ןיחַא טשינ ךיז ןגָארטרעד

 רעזדנוא קעװַא ןעמענ סָאװ תונורכז ,ןבילבעג תונורכז רָאנ ןענעז זדנוא
 רימ .געט יד ךרוד ,אזא ןבָאה רימ ביוא ,דיירפ רעזדנוא ןוא ,טכענ יד ךרוד ףָאלש
 לייוו ,ךעלטעטש עכלעזַא עלַא ןופ ןוא ,ץיװָארבמָאד ןופ ןענעז עכלעוו ,ָאד עלא
 רַאּפרעד רעדָא ,ןגיוצעג זדנוא טָאה גנונעפַאה רעדָא טגָאיעג זדנוא טָאה טיונ יד
 ןופ ןעמעלֿא -- ,ךיז וצ ןסירעג חוכ ַאזַא טימ טָאה טלעוו עקידנסיורד יד לייוו
 טשינ זדנוא זיא ןבילבעג שטָאכ ,עלעטעטש סָאד ןבילבעג רעייט ךָאד זיא זדנוא

 .טסייג רעד ןוא קנעדנָא רעד יוו רעמ

 םעד ןוא קנעדנָא םעד רעבָא ,טעטכינרַאפ אנוש רעד טָאה ךעלטעטש יד
 אפוג ךעלטעטש יד יוו רעמ ךָאנ ןוא .ןטכינראפ טנַאקעג טשינ רע טָאה טסייג
 רענעטלַאשראפ רעד .טסייג רעייז ןטכינראפ וצ טבערטשעג אנוש רעד טָאה
 ,רעלטיה ,םיאנוש ערעזדנוא עלַא ןופ רעטסמאזיורג ןוא רעטסערג רעד ,אנוש
 .גנוטכינרַאפ יד טריפעגכרוד ןוא טיירגעגוצ שיטַאמעטסיפ רעייז טָאה ,ומש חמי
 רעייז זיא ןַאלּפ ןשינָאלווייט ןייז ןיא .ןָאטעג סע רע טָאה געיעג ןקיצילב טימ
 טימ .םויק ןקיטסייג רעזדנוא ןטָארוצסיוא ןעוועג טנכיײצעגכָארטשעגרעטנוא
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 ערעזדנוא ףיוא ןפרָאװעג ךיז רע טָאה תוחיצר ץנייז עלַא ןופ החיצר רעטסערג רעד
 ןוא םידמול ,םינבר ,טסייג רעזדנוא ןופ ןשטנעמ יד ףיוא ,טסייג ןופ ןשטנעמ
 קירעפייא רע טָאה יד ,רעלטסניק ,רעביירש ,רערעל ,םינבר .ץנעגילעטניא ערעדנַא
 -ראפ טפאשנדייל רערעדנוזַאב 8 טימ רע טָאה יד ןוא ןעגנערבמוא םוצ טכוזעג
 ,טנכערעגסיוא קיטכיר ןוא טסווועג טוג טָאה רע .טקיניײּפרַאפ עטשרע יד ,םקונייפ
 ן'רַאה ןופ ןפאלק סָאד ,ןייב ןופ ךרַאמ רעד ןענעז קלָאפ א ןופ תוחוכ-רוטלוק יד זַא
 .ערעזדנוא ךעלטעטש ענעי ןיא טלצרָאװעג ךָאד טָאה ץלא סָאד ןוא .קלָאפ ַא ןופ

 ינקידנענערב יד יוו םעדכָאנ ,ךעלטעטש ענעי ןופ ןבילבעג זיא סָאװ ןילַא ןוא
 טסייג רעייז ןופ ץנַאלג רעד זיא ,רעבירא ייז רעביא ןענעז טנייפ םעד ןופ טירט
 עטסרעייט סָאד ,עטסעב סָאד .עטעװעטַארעג יד -- זדנוא ןיא ןבילבעג זיא סָאװ
 ערעזדנוא ןוא ,ןטרַאד ןענעז םירבק ערעזדנוא .ןבילברַאפ זדנוא רעטניה ךָאד זיא
 זיא ןבילבעג .ןרעוו ןטיברַאפ טשינרָאג טימ ןענָאק סָאװ טנגוי ןוא ןרָפי-רְעדניק
 זיא סָאװ ץלַא ,טסייג ןיא ןגָאמרַאפ רימ סָאװ ץלַא ןוא .ןענעז רימ סָאװ סָאד רָאנ
 זיא סָאד ןוא ,ןטרָאד ןופ רימ ןבָאה ,קידריוו ןוא טרעוו ןוא רַאבצעש זדנוא ןיא
 .זדנוא ןיא רָאנ ןבילבעג

 רעוו ? ןענייוו ךעלטעטש יד ךָאנ טעוו רעוו ,זדנוא ךָאנ ןוא ,זדנוא ןָא ןוא
 ? ןגָאז שידק ,ןלעטש טכיל-טייצרָאי ייז ךָאנ טעוו

 רעזדנוא ןיא רָאנ ךָאנ ןבעל ייז .ָאטשינ רעמ ןענעז ךעלטעטש ערעזדנוא
 רשפא ךיז רימ ןבָאה ,ןבעל ןופ אה-וה םעד ןיא ,ןטייצ עקידרעירפ יד ןיא .ןצרַאה
 ןיילק ַא ןיא רָאנ ןקוררַאפ ךיז ייז טזָאלעג ,ןורכז ןיא ייז ןופ טרעטייוורעד ליפוצ
 ייז ןופ סרענעש ,ייז ןופ סרעסעב ָאד זיא'ס טניימעג .תומשנ ערעזדנוא ןופ לקניוו
 .טלעוו רעד ןיא

 .אטשינ זיא'ס זַא ןיוש רימ ןסייוו טנייה

 .ךעלטעטש ערעזדנוא ןופ תונורכז ערעזדנוא זדנוא ןיא ןשירּפּפָא רימָאל ָאט
 זדנוא ןיא טָאה טייצ יד סָאװ ,טייקנפעגרַאּפ ןופ ביוטש םעד ןבױטשּפָא רימָאל
 ןרעזדנוא רצוא ןקיזָאד םעד ןבערטש רימָאל ןוא .קנעדנַָא רעייז ףיוא טפיוהעגנָא
 ,רשכ ױזַא ,ןייש ױזַא ,ןייר יוזא ןבעל ןלעוו רימ סָאװ םעדכרוד ,ןבעלוצפיוא קירוצ
 .ןייז וצ זדנוא טנרעלעג ןבָאה ייז יוו ןיא ןעוועג ןענעז ייז יוו

 ,עילּפעל ,ןסייה טנָאקעג טָאה יז .ץיװָארבמָאד ןסייהעג טָאה עלעטעטש ןיימ
 ןופ יוו ,טסייג ןייא ןופ ןעוועג עלא ןענעז ייז .עקווָאטיּפיש רעדָא ,ענזערעב רעדָא
 קיטש ןייא ןופ שדקמה תיב ןיא הרונמ יד יוו ,טרעמַאהעגסױא דלָאג קיטש ןייא
 יז ןלָאז ,ייז ךרוד ןבעל רימ .קילייה -- שדקמה תיב ןיא הרונמ יד יוו ןוא ,דלָאג
 .זדנוא ךרוד ןבעל ,קידנעטש ףיוא ,רעטייוו ןוא טציא ןופ

 רשכ ןוא ןייר ןוא רעייט .עלעטעטש רעייא ןופ קנעדנָא םעד רעייט טלַאה
 .קילייה ןוא

 (29,1.1047 ,"סטרעוורַאפ,,)



 טאטיש ןופ ןאלפ
 < נדב האו ,הפחתכב ייסטלעלייפ חמירא (ץיישרבוד) .א'פ'|!א ר1מ אד

 יב 0 2

: 

 [[א אסא ץאס

 5 ו

 4 ו ₪ :

= == 7 - [ 

 :ו] ] זךב
 שמ ר

 לגעג רעשטצילזשטאמ ו .םא רו ר א יב

 האס 64 [א0 27 עמד שטרעק עמ ה

 הוו וו |
| 

 ןופ"ה ןוא רענעטרעג - 8

 רעדעס -

 רעדלעפ -{ ן
 יי 1

 א טעג ןופ ץינערג דד -ה=

 א 5 8 יא 5 ון[ |( 80 -- ₪ = == א --- =

 א אה וי 2 א אא
 א צא 1 2 א:

 א : 22 \ \
 % א

 א לאל אל אל ₪ 1 צ\\צ 2 0 א א א יא וו 6% א 3 :

 שאל אל אלא ] : : ,
 + א צא רצ 2 וי //

7 
 "שש

 ריעה תינכת -- הציבורבמוד

 תכרעמה-תדעו ירבחו ןייטשלגייפ .י י"ע ןורכזה ןמ ולעוהש םיטרפה יפל בכרוה טוטרשה

 (17 דומעב םירבסה האר)



 .?לָאשטשַאק , רעשיליופ רעד

 ןשטייד יד ןבָאה ָאד) טנַאילפ רעד

 .(ןדיי עטּפַאכעג ןבָארגַאב ןוא ןסָאשעג

 .רעטסיולק רענרעצליה רעד

 ,רוטנַאדנעמָאק עשישטייד יד

 .דָאס ס'יקצולס

 ,(סַאג רעיטסערעב) עצילּפַאק יד

 ,קַאטרַאט סלימדיינש

 .בר רענילָאטס ןופ זיוה יד

 .לוש עסיורג יד

 ."עדנַאמָאק ענרַאשזָאפ, יד

 .לביטש רענילָאטס יד

 ."ןעכלוש עקסרעירוק,יד

 ,שרדמה:-תיב רענזערעב רעד

 ,דָאב-טָאטש יד

 .עינלעגעצ יד

 ."ןעכלוש, רעקסירט

 .עינלעגעצ יד

 .לֶאטיפש רעד

 טָאטש ןופ ןאלפ םעניא רעצעלפ עטנכייצַאב יד ןופ ןעגנושטייטסיוא

 (16 טייז)

 .בר רענזערעב ןופ זיוה יד

 .(רעיומ סנָאשיילפ) "טַארנעדוי, רעד

 .(רעיומ ס'כּוזרָאב) טמַאטסָאפ רעד

 .קנַאב עשידיי יד

 .עמרוט יד

 .("טסָאלָאווע) ענימג יד

 .עדַאר עשיניַארקוא יד

 .קייטפָא עשידיי יד

 .עלָאקש עשיליופ יד

 .רעטסיולק רעטרעיומעג רעד

 .ײצילָאּפ עשיניארקוא יד

 .זיוה ס'זדנָאיסק םעד

 .זיוה ס'טסינַאגרָא םעד

 .לטעטש ןיא הבצמ עטלַא יד

 .רעזייה ס'חלג םעד

 .עלוש-עקוווסַאבַאש יד

 .לימ סלזנעג:ןַאמיינ

 .הינסכא ס'בילטָאג

 .קַאטרַאט ס'רעללעה

 ַאטעג םענופ ןלייט ייווצ יד

 סַאג רעווָארַאקַאמ ןטייז עדייב ןופ ,ןלייט ייווצ ןיא טלייטעגנייא ןעוועג זיא ָאטעג סָאד
 ,(סַאג םוצ גנַאגסױרַא ןָא)

 ,ענשטינלָאב טייז ןייא : ןסַאג עקידנגלָאפ יד ןעמונעגמורַא טָאה ָאטעג ןופ טפלעה ןייא
 ןופ) רעניבָארָאװ טייז ןייא ,סַאג-טסָאּפ טייז ןייא ,(עיַאנטסָאלָאװ) עננימג ,ענזעידָאלָאק
 לקניוו ןזיב רעניבָארָאװ לקניוו ןופ) קרַאמ ןופ ןטייז ייווצ ,(קרַאמ לקניוו ןזיב סַאג-טסָאּפ

 -נשיווצ עטסקינייוועניא עלַא ךעלסילשנייא ,(קרַאמ םוצ גנַאגסױרַא ןָא ,רעווַארַאקַאמ

 .ךעלסעג

 ,סַאג עניײסָאש טייז ןייא :ןסַאג יד ןעמונעגמורַא טָאה ָאטעג ןופ טפלעה עטייווצ יד

 ןופ) סַאג רעװָארַאקַאמ ןופ טייז עטייווצ ,ענשטינלָאב טייז ןייא ,סַאג-לביטש ,סַאג-לוש

 .ךעלסעגנשיווצ עטסקינייוועניא עלַא ךעלסילשנייא ,(ענשטינלָאב זיב ענייסָאש

 רעװָארַאקַאמ ּוװ ,טרָאד ןעוועג זיא ןטייווצ ןיא ָאטעג לייט ןייא ןופ גנַאגכרוד רעד

 .סַאג-רעננימג רעד ןופ סַאג-לביטש יד ּפָא טלייט סַאג
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 ומצלז לאומש

 ופלחש םימיה יביתנב

 :'א קרפ

 התוללכב ריעה

 יפארגואיגה בצמה .א

 -תליסמ וקל הכומס ,ןילהוו ךלפ לש יברעמיינופצה קלחב תאצמנ הציבורבמוד

 תיחרזמ-תימורד רטמוליק 70-כו ינראסל תינופצ רטמוליק 28 ,הנליוו--הנבור לזרבה

 ; ברעמו םורד ,ןופצמ תורעי תפקומ איהשכ ,ןירוה רהנה ףוחל תנכוש ריעה .קסניפל

 ;ןירוה רהנל ליבקמ ,'ץולס רהנה רבוע ,רטמוליק 3 לש קחרמב ,הל תיחרזמ וליאו

 רהנל החרזמ .ריעל תינופצ רטמוליק 10 ,ןיליוו רפכה תביבסב ןירוהל ךפתשמ יץולסה

 ."טאיפירפה תוציב, םשב תועודיה ,תוציב תוערתשמ 'ץולס

 תירקיעה הרובחתה התיה ,(1884 תנשב) הנליוו--הנבור תבכרה וק תלילסל דע

 םירשקה וקדהתנ ,וקה ללסנשמ .טאיפירפה לא ךפתשמה ,ןירוה רהנה ךרד הילאו ריעהמ

 רשג םג םקוה הפוקת התואב .רתוי םיקחורמ םיבושי םע םגו תוכומסה םירעה םע

 תמקה ינפל .(םירטמ 500-כ -- רשגה ךרוא) םיכומסה םימגאהו ןירוה רהנל לעמ

 תוכפתשהמ האצותכ ווהתה םימגאה .רהנה תא רובעל ידכ ,תרובעמב ושמתשה רשגה

 וכפהש ,םימ-תווקמ ורצי ,םיכומנ תומוקמב ווקנש םימה :ביבאה תופוקתב ןירוה רהנה

 .םימגאל םינשה תצורמב

 ריעה תודלות .ב

 ,חינהל דוסי שי ,157-ה האמב קר הלחה הציבורבמודב םידוהיה תובשיתהה יכ םא

 רהנה לע החונ הרובחתל זכרמ התויה ללגב ,ןכ ינפל בר ןמז תמייק התיה ריעה יכ

 הרובחתייקרוע םימה"יווק וויה איהה הפוקתב ירה יכ ,'ץולס רהנל הכומסו ןירוד

 רבכ העודי התיה ריעה יכ ,תנייצמ ,"הלודגה תיטייבוסה הידפולקיצנא,ה .םיירקיע

 וניה ,ןכ ינפלש האמב הדסונ איה יכ ,רעשל אופיא שי ;הרשע-שולשה האמב

 .הרשע"םייתשב

 םיגניקיווה-םינמרונה רשאכ ,תיעישתה האמל ונתוא תוליבומ ולוכ רוזיאה תורוק

 ורבעדופטש ,םתיישעב וחמתהש טישה-ילכב שוביכה-עסמל ואצי הפוריא-ןופצ תוצראמ

 םימע םיסלכואמ ויהש ,רוחשה"םיה תודג דעו ינופצה-םיהמ ץראהייבחרמ לכ תא תורהנב

 ךשמב .תובושחה למנה"ירעב םיכיסנ"םילשומ ובישוהו תובשומ ודסי םישבוכה .םייבאלס

 ,רוזיאה תפמב םיאצומ ונא ךכו ,םימצמוצמ ןוטלש"ירוזאל תויוכיסנה ולצפתה ןמזה

 .רוזיאה תוכיסנ תריבכ ,טאיפירפ רהנה לע רשא בורוט ריעה תא ,תירישעה האמהמ

21 



 ןמצלז לאומ ש 22

 םירעב םיביצנ ובישוה םישבוכה .* רוזיאל םיראטאטה ושלפ הרשע-שולשה האמב

 רהנ לע) י'ץילאג ריעב בשיש ,ביצנה לש תּורמל הפופכ התשענ הציבורבמוד .תונוש

 םדמעמ ףפורתה הרשעישולשה האמה ףוסב .תיצילאגה תוכיסנה תריב ,(רטסאינדה

 'ץילאגמ -- תיצילאגה תוכיסנה לש לשומה-ךיסנל ולוכ רבע ןוטלשהו םיראטאטה לש

 םינושה םילשומה"םיכיסנה ןיב ם כוסכסמ האצותכ .ןופצב טאיפירפה רהנ דעו םורדב

 .קצול ריעה זא התיה התריבש ,תינילהווה תוכיסנה ןוטלשל ןירוה-טאיפירפ רוזיא רבע

 ךלפ ,קסניפ זוחמל הפרוצ הציבורבמוד :רוזיאה תא םיאטילה ושבכ 1330 תנשב

 לש דוחיאה ירחא םג ריעה הראשנ וז תיביטרטסינימדא תרגסמב .קסבוטיל-טסארב

 : תולודגה תומצעמה שולש ןיב ןילופ תקולח םע ,18-ה האמה ףוסב .(1386 תנשב) ןילופו אטיל

 ,השדחה תיביטרטסינימדאה הקולחב .היסורל ולוכ רוזיאה חפוס ,הירטסואו הינמרג ,היסור

 עינדזעיוא,) זוחמה-ירע רשעמ תחא התיהו ןילהוו ךלפב הציבורבמוד הללכנ .זא התשענש

 ,שטורבָא ,הנבור ,הרטסוא ,באלסאז ,ןיבול ,קסנילוו-דַארגובונ -- : הז ךלפ לש ("אדָארַאג

 הקולחה התנוש רשאכ ,1799 תנשב .הציבורבמודו בונדושט ,רימוטי'ז ,לסימודאר

 קלח הילא ףרוצ הז םוקמבו בויקל חפוס החטשמ קלח) ןילהוו לש תיביטרטסינימדאה

 שודיחל דע הז זוחמב הלולכ הראשנ איהו ,הנבור זוחמב הציבורבמוד הללכנ ,(היסלופמ

 ("טַאיווָאּפ) רוזיאל הציבורבמוד הדמצוה וז הנשב .1921 תנשב ,ןילהווב ינלופה ןוטלשה

 המחלמ תפוקתבו ,(1939) היינשה םלועה-תמחלמל דע ךכ הדומצ הראשנ איהו ,ינֹרַאס

 .יטייבוסה ןוטלשה תחת בוש רזח ולוכ רוזיאה רשאכ ,(1945) המויסל דע -- וז

 :ךכ רמאנ (261 דומע ,השידחה הרודהמה) "הלודגה תיטייבוסה הידפולקיצנא,ב

 הנבור ("טסַאלבָא,) זוחמ ,הציבורבוד ("ןָאיאר,) רוזיאה זכרמ ,ריע -- הציבורבוד ,

 רהנה לע תנכוש ריעה ;(הניארקואב תיטסילאיצוסה תיטייבוסה הקילבופרה) ר"ססּוא

 :(1952 תנש) םיאצמנ ריעה חטשב .** הציבורבמוד לזרבה-תליסמ תנחתמ מ"ק 3 .ןירוה

 ,םיידוסי רפסייתבו ןוכית ס"יב ,תיביטרפואוקה היישעתה לש םילעפמ ,תילמשח חמל"תנחט

 לש זכרמכ 137ה האמהמ העודי ריעה .תוירפס 2 ,ןורטאיתו"עונלוק-תיב ,תוברתיתיב

 ."םייחיילעב לודיגו םיצעירחס ,המדא-יחופתו האוכתב ןייטצהש ,רוזיא

 גשומל הידפולקיצנאה תנתונש שוריפה תא םג טטצל יאדכ ריעה םש תרבסהל

 ."יבארבוד,

 םה ןכותב עירכמה גוסהש ,םיבחר םילע תועפושו תוקירומ תושרוח -- יבארבוד,

 ."תדחוימ תובישח ןהל שיו ,תורהנ יפוח ךרואל תוערתשמ הלא תושרוח : הברעו ןולא יצע

 ריעהש יפכ ,הציבורבוד : בושייה םש היה (1330 תנש) יאטילה שוביכה ינפל ,ןכא

 דוחיאה רחאל .'ץיבורבמוד וא ,ץיבורבוד-ל םשה תא ובסה םיאטילה .וישכע הייורק

 הליג ל"נהש ,ןלהלש םיעטקה תא (תיסורמ םוגריתב) ידיל איצמה רנבא קחצי יריע-ןב *

 תויבלסוברפה תויסנכהייתב לש הירוטסיהה, :םשב ,הלעמו הנש האמ ינפל עיפוהש ,רפסב ותוא

 תא וחירכה ,םדי לע ריעה שוביכו םיראטאטה תשילפ םע.., :רמאנ םש ,"ןילהוו תוביבסב

 םנוחצנ תא גוחל םהילע ובשיתהו םישרקב םתוא וסיכ ,ץראה לע חטתשהל םוקמה יבשות לכ

 ..."תימוקמה היסולכואה לכ הקנחנ ךכ :םיכורע תונחלוש דיל

 .הציבורבמוד : הנחתה םש ; הציבורבוד :ריעה םש **
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 לילצו ,הציבורבמוד -- ינלופה לילצה תא םשה לביק (1386 תנש) ןילופו אטיל לש

 .* הנש 500-כ ריעה לש םיידוהיה היבשות תא הוויל הז

 בושייה הנבנ דציכ .ג

 וכרוא ויתועלצמ תחא לכש ,עוביר תינבתב ,קושה-רכיכ תערתשמ ריעה זכרמב

 הרשעכ דועו ,רכיכה חטשב םיבלטצמו םישגפנ תואטמסו תובוחר 10 .םירטמ 150"כ

 ,רפסמב 20-כ ,תואטמסהו תובוחרה לכ .םינוש םינויכל ריעה תא םיצוח םירחא

 .תונדפקבו תונקיידב ,אילפהל םירשי םיווקב וחתמנ

 לש הלופכ הרוש :תויונח לש ךרואמ שוג הנבנ ,םורדל ןופצמ ,רכיכה חטש ךותב

 ,ךרעל ,1930 תנשב .הברעמ -- ינש דצמו ,החרזמ -- דחא דצמ םינופש ,רחסמ-ינתיב

 שוגה ןיב רצונש בחרמב .הנושארה וזל הליבקמ הרוש .תויונח לש ינש שוג הנבנ

 .ינוריע ןג עטינ רכיכה לש תיחרזמה עלצה ןיבל ינשה

 םדוק םאה :בושייה הנבנ דציכ -- חוכיו םעפ ררועתה "לביטש,ב םידמולה ןיב

 רצונ ךכו תובוחרה וצצ הליחת ,ךפיהל ,וא תובוחרה וחתמנ הנממו רכיכה התנבנ

 אליממו םינוש םידדצל תובוחר וחתמנ םדוק יכ וקספ ףוסבל ..?רכיכל קיר חטש

 לקמ תרוצב קצבה תא םילגלגמ הליחתש ,ךעכל :המוד רבדה המל ,היושע רכיכה האצמנ

 ..יושע רוחה אצמנ אליממו ,לוגיעל תווצקה ינש תא םירבחמ ךכ רחאו ךרואמ

 ,יקצולס ,בילטוג לש םיתבה ונבנ ,רהנה תפשל ליבקמ וקב ,קושה לש חרזמ דצב

 .תילותקה היסנכה ןינב דמע ,רהנה דצלש עקשב ,הלאה םיתבה ןיב .רלדנסו ןייטשרג

 ףארגה תחפשמ -- ריעה"ינודא לש םיתב ינש וכותבו לודג ןג עטינ המורד האלה

 ,ריעל תיחרזמ-תינופצ ,ןיבורוו תזוחאל ןמזה תצורמב רבעוה ףארגה ןכשימ .רטלפ

 םשב בוחר חתפנ ,ךורטופ תחפשמ לש םיתבה ינש ןיב ,ןופצ דצל הביבס התואבו

 הפוקתב ,םש היה ןכ .ינוריעה לשומה תיב היה ןיבורוו בוחרב .הזוחאל ליבוהש ,ןיבורוו

 הכשמנ ,הברעמ ,ךורטופ תיבמ ."הננקוס, םשב רמצ-יגיראל תשורח-תיב ,תמיוסמ

 .ראודה-תיב תטמיסל ,םהיניב םירכינ םיחוור םע ,םיתב תרוש

 הטמיס החתפנ ,ףארגה ןגו בילטוג תיב ןיב ,רכיכה לש תיחרזמ-תימורדה הביבסב

 ישאר בוחר חתפנ םהיניבו םיתב המכ ונבנ ןגהמ הברעמ .ןירוה רהנה רבעל ,הנטק

 ללסנ הז בוחרב .(ןייטשלגייפ לש היפאמה ןיבל סייוודמז לש ןולמה ןיב) םורד דצל

 .קושה רכיכמ םירטמוליק ינש לש קחרמב המקוהש ,תבכרה-תנחת לא ךילומה ,שיבכ

 אוה ,המורד בוחר חתפנ ,ןייטשגנויו ןרוגנדליג יתב ןיב ,ןגהמ ברעמ ןוויכל ךשמהב

 .(םש ונבנש תסנכ-יתב 3 ש"ע) תסנכה-יתב בוחר

 בוחר הברעמ ךשמנ ,ןופצמ ןייטשלירפ תיב ןיבל םורדמ ןייטשגנוי תיב ןיב

 -- ךכל הכזש םדא ותוא והימו ,םדא םש לע ארקנש ידיחיה בוחרה והז .בוראקאמ

 ...עודי אל

 .ץיווארבוד וא ץיבורבוד םג ריעה תארקנ תינברה תורפסב *
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 -תיב תטמיסל דע העיגה וז הרוש .הנופצ םיתב-תרוש הכשמנ ןייטשלירפ תיבמ

 .הירדצ לכמ רכיכה הרגסנ הזבו ,ראודה

 תוקיתע .ד

 :ריעה חטשב תוקיתעה ייוליגל סחיב תוכלהמ ויה תונוש תודגא

 וילעו ,יצחוזרטמכ והבוגש ,עלס רקדזה ,ץחרמה-תיב תטמיסב ,ריעל ןופצמ .1

 םילמה ;17 ..-ב תוליחתמה תורפס המכ ןכו ,תורורב אל ,םילמ המכ תוקוקח

 .םלועמ וחנעופ אל םירפסמהו

 ש"ע ,"הננקוס, ול וארקש ןינב היה ,הרטשמה-דקפמ תיב י*ע ,ןיבורוו בוחרב 2

 היה הז יתמ םלוא .הז םוקמב םעפ-יא םייק היהש ,רמצ-יגיראל תשורחה-תיב

 .ריבסהל ועדי אל ,ר"חהיב ךייש היה ימלו

 האמב התלגתנש הרהנמ ,ברעמ ןוויכל תילותקה היסנכהמ תכשמנה ,הרהנמ םג 3

 .בורל תורעשהו םישוחינ הררוע ,תפטושה

 ץוחבמו םינפבמ םיתבה .ה

 םינבלב שמתשהל ולחה ,תוקילדה יוביר םע .ץעמ ונבנ לודגה םבורב םיתבה

 .תרשואמ תינכתב אלו ןוישרב ךירצ היה אל תיב ןיינבל .םוקמה תונבלממ תופורש

 םילעופה .היינבב ליחתמו םיאנב-םילעופ רכוש ,ונוצרכ תינכת ול השוע היה דחא לכ

 תינוציחה םתרוצב ןה ,הנוש היה םיתבה ןונגס .םידוהי-אלו םידוהי ,םוקמה"ינבמ ויה

 השולש ,תימינפה םתקולחב ,ןיחבהל היה ןתינ ןכ-יפ-לע-ףא .ימינפה םרודיסב ןהו

 : דוסי-יגוס

 .ןסחמו חבטמ ,הניש-ירדח ינש ,לודג דחא רדח .א

 .ןסחמו חבטמ ,הניש-ירדח 2 ,םיחרוא-רדח ,לכוא-רדח .ב

 .ןסחמו חבטמ ,הנישדירדח ינש ,םיחרוא-רדח ,לכוא-רדח ,הסינכירדח .ג

 םיתבה .םיתבה-ילעב לש ירוביצהו ילכלכה דמעמה תא םימאות ויה הלא םיגוס

 ךותל וליבוה ,ךרעל ,רטמ לש הבוגב תוגרדמ ;תחא המוק ינב ויה ,עירכמה םבורב

 .תיבה

 רונת םג תוריקה ךותב ויה ,חבטמב יונב היהש ,לושיבלו הייפאל רונתה דבלמ

 .(חֶא לש םידירש םייוצמ ויה םיקיתעה םיתבב) ףרוחב הרידה םומיחל םיינש וא

 -תביטח םג .הביבסה ירכיאמ (תולגעב) םינוק ויהש ,םיצעב קר ושמתשה הקסהה ךרוצל

 םחפה .וז הדובעל םירכשנ ויהש ,םידוהי-אל י"ע תישענ התיה הקסהל םתנכהו םיצעה

 .ףרוחה ימיב ,תויונחב םומיח-תורדקלו םחימה םומיחל שמיש ,רונתהמ אצוהש

 עפושמ היה גגה .הזל הז בטיה םירבוחמ ,ץע תוחול היושע התיה םיתבב הפצרה

 .ןסחמל םג השמישש ,היילע התיה גגהו הרקתה ןיב .םיחפ וא םיפער הסוכמו
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 .רצחב היה שומישה-תיב םג .תורפ ויה תוחפשמה בורל יכ ,תפר התיה רצחב

 .קרי-תוניג םמצעל םש ורדיסש ויה םלוא .קיר (בורל) ראשנ רצחב יונפה חטשה

 הכירצל ,תופועל לול תיבה דיל וקיזחהש ויה םלוא ,לדגל וגהנ אל תיבה דיל יונ-יחרפ

 .תימצע

 םימ-תנחת אל ריעב ויה אל יכ ,םיתבה ךותב התיה אל תירטינס היצלטסניא םוש

 .ריעה לש םינושה היקלחב ,תוראבמ םיבאוש ויה םימח תא .בויב תכרעמ אלו

 הרובחת-ירדס +ו

 .1884-ב התנבנש ,תבכרב םיעיגמ ויה לזרבה-תליסמ דיל םינכושה םיבושיה לא

 הכרדב םיימעפ :הציבורבמוד תנחת י"ע תרצענ תבכרה התיה םויב םימעפ עברא

 םיבושיה לא .ץינינול רבעל ,ןופצל הכרדב םיימעפ :הנבור--ינראס רבעל ,םורדל

 ,תולגעב םיעסונ ויה (וכו ץרימידלו ,קצוסיו ,הצינזרב) לזרבה-תליסממ םיקחורמה

 .תמייק התיה אל הלא םיבושי םע תרדוסמו העובק הרובחת יכ ,דחוימב םירכוש ויהש

 -ורבמוד תא תרבחמה ,הרצ לזרב-תליסמ התנבנ הנושארה םלועה תמחלמ תפוקתב

 .לבוק--ינראס לזרבה-תליסמ וק לעש .הקבונוטנא םע תישאר אצומ-תנחתכ הציב

 טעמכ םייחרזא םיעסונ ;תויאבצ תורטמלו תורוחס תלבוהל ,רקיעב ,השמיש וז הליסמ

 .הב ושמתשה אלו

 ,תבכרה-תנחתל -- שיבכה בוחר :ריעל ץוחמ לא וליבוה םיישאר תובוחר השולש

 בוחר ;ברעמב םיבושיל -- בוראקאמ בוחר ;:םורדב םירחא םיבושילו הצינזרבל

 .ןופצב םיבושיל -- ןיבורוו

 היסולכואה ברקב ןילמוג-יסחי .ז

 ויה תודעה יתש ןיב םיסחיה .היתוכריב םירצונהו ,ריעה זכרמב ורג םידוהיה

 ידיל םלוא ,םידוהיה לע הנטש-ירבד ,םימעפל ,וחיטה תויסנכב םירמכה ,םנמא .םיניקת

 םינופ ויה םירצונש םיטעמ אל םירקמ ויה ,תאז תמועל .םירבדה ועיגה אל "םישעמ,

 םירצונו םידוהיש ,םירקמ םג ויה .םהיתבב םילוח םולשל ללפתהל :השקבב ריעה-ינברל

 .הווש הדימב ,וניד קספ תא ולביק םהינשו ברה ינפב וניידתה

 ,.וכו תיבדתורזוע ,תודוספר-יטישמ ,םיצע-יבטוחכ םידוהיהמ םיסנרפתמ ויה םירצונה

 םידוהיה תויונחב םינוק ויהו םהיקשמ תרצותמו םהיתומדא-ילובימ םידוהיל םירכומ ויהו

 .םהיכרצמ תא

 םגו םוקמה יבשות שומישל ,ריעה ידוהי ידי-לע וקווש התרצותו תואלקחה ילודיג

 םיחולשמ ריעה לש החטישל ץוחמ לא וקפיס םוקמה-ירחוס .תורחא םירעל וחלשנ

 תואובת ,תוירטפ ,ריזח-תורעש ,םהינימל רעי-יריגרג ,"הזרד; תקבא לש םייניצר

 ,םידב :הביבסהו-םוקמה-ירכיאל םירחוסה וקפיס ,ינש דצמ .ב"ויכו תורוע ,תונוש

 הכאלמה-יתבב .ב*ויכו חבטמו-תיב-יכרצמ ,טפנ-ירצות ,תיקדיס-ירבד ,הלענהו השבלה

 ;תומתירה ,םהלש בכרה-ילכ ,םיירפכה לש םילכהו םירישכמה ונקות םידוהיה לש
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 םידוהיה לש חמקה-תונחטב .םידוהיה לש תויחפנב םייאלקחה לש םיסוסה ולזרופ ןכו

 שבכנ -- םינושארה לש תוסרגמבו דבה-יתבב ;םירצונה לש הרועשהו ןגדה ונחטנ

 םימיה לש הלכלכבו קשמב ,הדובעה-יחטש לכב .םינורחאה לש םיסירגה ונחטנו ןמשה

 רידס ,יוצר ,לבוקמ היה רבדהו ,הז תא הז היסולכואה-יקלח ינש ומילשה ,םהה

 .וילאמ ןבומו

 :'ב קרפ

 20'ה האמה תישארב םידוהיה יה

 היסולכואה .א

 ; םידוהי 1910 ויה 1847-ב ; םידוהי 404 הציבורבמוד התנמ ,1766 תנשב הריפס יפל

 .תושפנ 6007 לש ללוכ רפסמ ךותמ ,םידוהי 2868 ויה 1897-ב

 4000דכ ןהמ ,שפנ 10,000-2 ריעב ויח (1914) הנושארה םלועה-תמחלמ ףס לע

 ; םינוונח 30% :הכאלמ-ילעב 40% :ךכ ךרעב ,היה תידוהיה היסולכואה בכרה .םידוהי

 .עוצקמ-ירסוחמו םינולגע ,םיישפח-תועוצקמ ילעב ,שדוק-ילכ 10%  ;םירחוס %

 ;םיצעל הרסנמ ;םיסירגלו חמקל תונחט ויה :ריעב התיה אל המשל היואר הישעת

 -יגירא ךוכיר ,ןתשפ ץופינ ;םילבח תישעת :דב-יתב ; תואקסרוב ילעפמ ,שקל הצצקמ

 קרו ,םיאנועמק לש ןלוכ ויה תויונחה .םיריעז םידממב הז לכ ךא -- המודכו ןתשפ

 המכ םהיניב ,םיצע-ירחוס וטלב םירחוסה ןיב .יסחי ןפואב ,תולודג ויה ןהמ תודחא

 .םישמש 4-ו ם"תס-ירפוס 2 ,םינזח 2 ,םיטחוש 2 ,םינבר 2 :וללכ שדוק-ילכ .םירישע

 .חוטיב-ןכוס ,ןיד-יכרוע ,םיינישדתאפור ,שבוח ,אפור :ונמנ םיישפחה תועוצקמה ילעב םע

 .'וכו םידיקפ ,םירומ ,םידמלמ

 ,ריצח לודיגל -- ,הביבסה ירכיא תאמ המדא ורכחש ,תוידוהי תוחפשמ ויה

 .תואלקחב קוסעל םידוהי לע לחש ,רומחה רוסיאה ףא-לע -- ,תורפל הערמו המדא-יחופת

 העפשהה רובג םע ,ןמזה תצורמב .יאטיל בינב שידיא ורביד הציבורבמוד ידוהי

 דחוימ ,ימוקמ בינ ןימ רצונו אטבמב ןטק יוניש ולח ,תינילהווה כ"חאו תינלופה

 -תיאטיל תבורעת אוהש ,הז בינב .(קיריח ומכ תאטבתמה .קּורוש תואב אוה יונישה)

 .הציבורבמוד תביבס לש םצמוצמה רוזיאב קר םישמתשמ ,תינילהוו

 תיאמצעה הליהקה דוסיי .ב

 ולחה !5"ה האמב קר ; הציבורבמודב םידוהי ,הארנכ ,ויה אל יאטילה שוביכל דע

 ,תיאמצע הליהק ובציע אל ברעמ-ןופצמ ועיגהש םיבשיתמה .רוזיאב בשיתהל םידוהי

 ךשמנ הז בצמו ,(1623 תנשמ אטיל ידוהיל סקנפה יפל) קסניפ תליהקל וכייתשה אלא

 דוסי לע וצ יקסבוטסוזרב לאכימ לשומה איצוה 1753 תנשב .18-ה האמה עצמא דע

 : ולא תויוכז םע ,הציבורבמודב תיאמצע תידוהי הליהק

 םירצונל םידוהי ןיב םיטפשמ !םידוהי ןיב קר ןדה ,ימונוטוא ידוהי ןיד-תיב .א

 .תינוריעה הצעומב םינודנ
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 .הינבלו הקסהל רעיה-יצעב שמתשהל םיאשר םידוהיה .ב

 םינינבל םישרגמ .םיוסמ םולשת דגנ ,םינינבל םישפח םישרגמ םילבקמ םידוהיה .ג

 ויה ,'וכו תורבק-תיב ,ברה לש םירוגמ-תיב ,ץחרמ ,תסנכ-תיב :ןוגכ םיירוביצ

 .םולשתמ םירוטפ

 רתומ ןכ-ומכ ,תונייב רוחסל םגו ,ש"ייל תופרשמ-תיב םיקהל םידוהיל רתומ .ד

 200 םלשל לטוה וז תוכז דעב .םירצונל רשכ-אל רשב תריכמו רקב תטיחש

 .הנשל םיבוהז

 .רצחה יתורישמ םירוטפ םידוהיה .ה

 ריעה ןודא הנמתנש הז ,רטלפ ינוטנא י"ע 1774 תנשב שדחמ ורשוא ולא תויוכז

 החופיס ירחא .וירחא-וישרויל וז ותוכז תא שירוהו ינלוט-יתוכלמ וצ ףקותב הביבסהו

 תא ,רטלפ ינוטנא ותואל ,היסור תונוטלש ורשיא (1793) היסורל הציבורבמוד לש

 השוריב רבעש ,ףרג ראות ול וקינעה םגו ,הביבסבש תורעיהו ריעה לע תולעבה

 ויהש ,םישרגמ דעב הריכח-סמ םלוש ףרגה לש הזוחאה ידרשמל .וירחא-ויאצאצל

 תא רכמ יכ שיא .הריכח-סממ םירוטפ ויה ,ל"נכ ,םיירוביצ םישרגמ .םינינב םהילע

 :משרנ תוכזה תרבעהו הריכמה רבד ; שרגמה לע ותוכז תא קר רכמ -- רחאל ושרגמ

 .ףרגה לש הזוחאה-ירפסב

 18-ה האמב תונברה-אסכ .ג

 -ינלופה ןוטלשה י"ע ועבקנש יפכ ,היתויוכז לכ לע -- הציבורבמודב הליהקה

 ,היסור ןוטלשל ריעה לש החופיסל דע הנוקיתכ הלהנתה -- 1753 תנשב יתכלממה

 הציבורבמוד תויה ףא לע םלוא .היתויוכז ולטובו הליהקה הלטוב זא ,18-ה האמה ףוסכ

 תליהקל ,םינש תורשע המכ ךשמב ,תונבר יניינעב הפופכ הראשנ איה ,תיאמצע הליהק

 אלו רפסמב הלד התיה םוקמב תידוהיה היסולכואה .א :םימעט ינשמ הזו ,קסניפ

 הששח ,םידגנתמה וטלש הב ,קסניפ תליהק .ב ;הלשמ בר קיזחהל התלוכיב היה

 .ןילרק תודיסח ןוויכל הסיסתה הלחה םש ,הציבורבמוד תא התעפשה-םוחתמ איצוהל

 םלוא ,קסניפ תונבר םעטמ השרומ ןיעכ הציבורבמודב היה רתיהו-רוסיאדיניינעכ

 קסניפל הפופכ הציבורבמוד הראשנ (דכו ןיטיג ,תונוגע רתיה) תורומח רתוי תולאשב

 .ךרעל ,1800 תנשל דע

 'ר ךרעש ,הנטישה"בתכ תא איבמ ,"תיאטילה תודיסחה; ורפסב ,ץיבוניבר באז

 'ר ;1800 תנשב ,היסור ךלמ לא ,תודיסחה יגיהנמ לע ,םידגנתמה שאר ,רודגיבא

 -םושמ, : ראשה ןיב רמואו ותרוכשמ תא םלשל ולדחו ותרשממ קלוסש לע לבוק רודגיבא

 ;יתחגשה תחת ויהש -- ץיבורבודו ןילוטס ,ןיבולז -- םירעה שולשב דאמ יתששורתנ ךכ

 םירעה יטילש לצא ולעפ םה ,(םידיסח) איהה תכה ישנאמ ויה ןהב להקה-ישארש אלא

 ."םשל יאוב רסאייש ,תובר םימעפ ןהה

 19-ה האמב םינברו םינייד .ד

 ,שפנ 2000-ל העיגה הציבורבמודב תידוהיה היסולכואהשכ ,19-ה האמה ףס לע

 ןתנ-רדנס 'ר ריעה-ןב היה הז דיקפתל לבקתנש ןושארה ; בר לבקל םוקמב הליהקה הטילחה
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 םלוא ;ויתויוכזב המ-תלבגה היהתש ,יאנתב ותלבקל המיכסה קסניפ תליהק .ןיידה

 .יאמצע ןפואב לכב גוהנל ליחתה ,תונברל האלמ תוכימס לעב היהש ,ןתנ-רדנס 'ר

 -גנתמהמ היה קסניפב ברה) םידגנתמל ןילרק ידיסח ןיב ,קסניפב תקולחמה הפירחהשכ

 ,םידיסחה דצל תוטונ ולחה קסניפ לועמ *תוררחושמה; קודורוהו ןילוטס תוליהקו ,(םיד

 הז-לע הטיבה קסניפ .השארב ןתנ-רדנס 'ר םע הציבורבמוד תליהק םג םהילא הפרטצה

 .הציבורבמודב םג הנטק תקולחמ הצרפ קסניפב הלודגה תקולחמה תובקעבו ,הער ןיעב

 (ךרעל ,1820) ןתנ-רדנס 'ר לש ותריטפ זאמ םינש תורשע המכ לש הקספה רחאל

 ,קסניפב יולת-יתלב היה אוה םג .(1870) ןמסייו ןתנ-בקעי 'ר  תונברה-סכל הלע

 תיאמצע התשענו קסניפ יבגל הלש תולתהמ הציבורבמוד הררחתשה ותנוהכ תפוקתבו

 ,אימשד ינינעל ולוכ רוסמו ,הרותב ןואג ,המכחב לודג היה ןתנ-בקעי 'ר .ןיטולחל

 ידיסחמ היהש י"פעאו ,תודיסחה לועב םתרנ אל אוה ;אעראד ינינעב השלוח הארה ךא

 היה ,הנש התואב ,תחתירהו תכסכוסמה הציבורבמודל .ללכ יאנק היה אל ,ןילרק

 רבע ןתנ-בקעי 'ר ,ןכא .תונגלפו-ךוסכסד-ירצי לע טלתשהל עדיש ,ףיקת גיהנמ רסח

 בורוטמ הלעש םיובלדנמ ךורב 'ר ברה םוקמב ,ברכ םש ןהכל ,בורוט ריעל

 + .לארשי -ץראל

 ארקנש ,אריפש קחצי 'ר ברה הציבורבמודב לבקתנ ןתנ-בקעי 'ר לש ומוקמב

 העפשה לעב ,ףיקת גיהנמכו הלוגד תוישיאכ שיח טלבתה הז ייציא 'ר .ןיידה י'ציא 'ר

 כ"פעאו המר דיב ותרשמב גהנ אוה .םוקמב תידוהיה הדעה לכ לע טלתשהו ,המוצע

 -תותבש-יברעב םיקסעה תריגס לע ומצעב חיגשמ היה אוה .והודביכו לוכה והוצירעה

 םניד תא בר היה ;םינוונחו םירחוס לש תולקשמה תא קדוב היה ;םוי דועבמ ,םיגחו

 .הככש תקולחמהו ריעה הטקש וימיב .קדצו תמא ףדורו םיקושעו םילד לש

 הז לומ הז םינבר העברא .ה

 בשי ימ :תועדה וגלפתנ דימו ,20-ה האמה תישארב ,הבוט הבישב רטפנ י'ציא 'ר

 שולשל םמצע םידיסחה וקלחנ ,ריעב טועימ וויהש ,םידגנתמה איצוהל ?ואסכ לע

 ןילוטס ידיסח ןיב התיה תירקיעה תקולחמה .קסירטו הנזרב ,ןילוטס ידיסח :תועיס

 אלו רחאמ םלוא .בוטדיכב רדתסמ לכה היה םכסהל הלא ועיגה וליאו ,הנזרב ןיבל

 וחתפתה ךכש ןוויכו .ולשמ בר איבהל דצ לכ טילחה ,דחא דמעומ לע םכסהל ועיגה

 .ושע ןכו ,םהיתודע-ינבל םינבר ןימזהל םידגנתמהו קסירט ידיסח םג וטילחה ,םינינעה

 -בקעי 'ר ברה לש ונתח ,ןמצלז בקעי 'ר ריעה-ןב תא םהילע ולביק ןילוטס ידיסח

 ,בר םהילע ולביק קסירט ידיסח ;'ץיבוניבר ברה תא ואיבה הנזרב ידיסח ;ןמסייו ןתנ

 ריעב ונהיכ ךכו .בר םהל ואיבה םה םג םידגנתמהו ;קסירטמ יברה י"ע חלשנש

 םימילשמ ויה םש .,רוזיאב רחא ידוהי בושי םושב הרק אלש רבד ,םינבר העברא

 .דחא ברב םיקפתסמו

 .םילשוריב "םיובלדנמ רעש, ארקנ ומש לעש ,םיובלדנמ ותוא לש אבסה אוה םיובלדנמ ךורב 'ר *



 29 20 'ה האמה תיסארב סידוחיה ייה וי קרפ

 רחאל .השק יד היה ירמחה םבצמו ,םינבר העברא לכלכלו קיזחהל הלכי אל ריעה

 .םידגנתמה לש ברה םג בזע וירחאו ריעה תא ןושאר יאקסירטה ברה בזע רצק ןמו

 -תודחא .(הילבורמ ברה הנוכמה) 'ץיבוניברו ןמצלז :םינבר ינש ,אופיא ,וראשנ ריעב

 הטנ ץיבוניבר ברה וליאו אלוקל הטנ ןמצלז ברה :הלא ינש ןיב הררש אל תועד

 ןיבוריע ןיקתה ,לשמל ,ןמצלז ברה .רסח היה אל תקולחמל "קלד-רמוח,ו ;ארמוחל

 'ץיבוניבר ברה אב ;ןיבוריעה דוסי לע ,ריעה-ימוחתב תבשב תאשל רתומש ,זירכהו ריעב

 "ואשנ,ש ויה :הגלפתה ריעה .תבשב תאשל רוסאו הכלהכ םניא ןיבוריעהש ,זירכהו

 תמחמ תותילט-יפוטע תסנכה-תיבל וכלהו הטחממב םראוצ תא ופטעש ויהו תותבשב

 םינברה י"ע הערכוה הלאשהש דע ,תועובש המכ ךשמב החקרמכ התיה ויעה .רוסיא

 .ןמצלז ברה תעדכ וקספש ,קסירבו קסניפ לש

 ברה ינפב ףועה תא האיבה תחא השא .ףוע לש תורשכ תלאשב עריא ינש הרקמ

 רפסל ילבמ ,ןמצלז ברה לא ףועה םע השאה האב .ףועה תא "ףירטה, זלהו ,יץיבוניבר

 השאהש רחאל .ףועה תא "רישכה, ןמצלז ברהו ,'ץיבוניבר ברה לצא הרוקיב לע ול

 אוה ףועה יכ ,השאל עידוהל 'ץיבוניבר ברה חלש ,םיברב רבדה תא התליגו האצי

 ושקבל ,ןמצלז ברה לא םיאנק-םידיסח המכ ואב-וכלה .הליכאב רוסאו הפירט תקזחב

 השאה התיה וליאש ,ורמאב ךכמ ענמנ ןמצלז ברה םלוא .רשכ ףועה יכ ,השאל עידוהל

 ברהש ןוויכמ ךא ;רשכ ףועה ותעדל יכ ,ךכ השוע היה ,וינפל ףועה תא םדוק האיבמ

 לפטל הצור וניא ךכ םושמו ,וינפב אובל השאה התיה הכירצ אל ,"ףירטה, ץיבוניבר

 ,ךכב וקפתסה אל םידדצה ינשמ חומ-ימומח םלוא .תקולחמ בוש עונמל ידכ ,ןינעב דוע

 (םיבתכמב) האבוה וז הלאש םג .החקרמכ בוש התיה ריעהו רבדב םישחוב ולחה םה

 .ןמצלז ברה ירבדכ וקספ הלאו ,קסירבו קסניפ ,ןילרק לש םינברה-ילודג ינפכ

 יגיעב ונח תא דבאל 'ץיבוניבר ברה ליחתה ,םהל םימודו ,הלא םירקממ האצותכ

 ץיבוניבר ברה .הנזרבמ ר"ומדאה םג ונממ ודסח תא ריסה ףוסבלו ,ותדע-ינבמ המכ

 ברה אב ומוקמבו ,הנושארה םלועה-תמחלמ ץורפ ינפל תודחא םינש ריעה תא בזע

 .הנזרבמ ר"ומדאה לש ונב ,קינ'צפ םוחנ 'ר

 םהיניב הנבה הררתשה ,קינ'צפו ןמצלז םינברה ןיב המ-תוחיתמ לש הפ';/ת רחאל

 (66 ליגב) 1937 תנשב רטפנ ןמצלז ברה .רוביצ-יכרצב דחי םיקסועו םישגפנ ויה םהינשו

 אבא 'רו קינ'צפ םוחנ 'ר -- ריעהדינבר ינש .ןמצלז אבא 'ר ברה -- ונב אב ומוקמבו

 ,חבטל םתעירכה םיצאנה לש האמטה דיהש דע םהידיקפתב ןהכל וכישמה -- ןמצלז

 .ריעה יבשות לש יללכה הגירהה-םוינג

 "הדעה ןקז, -- הדעה תלהנה ו

 התולתמ הררחתשה הציבורבמודב םידוהיה-תדעש רחאל ,18-ה האמה עצמאמ לחה

 : הלשממה י"ע םיכמסומ תודסומ השולש ועבקנ ,תיאמצע הדעל הכפהו קסניפל התקיזמו

 .הסכט-לעב .ג ;"םעטמ ברה, .ב :("הבַארפּוא היקסנ,צשאימע) הדעה תלהנה .א

 יקסנ'צשָאימ) "הדעה"ןק, ,דחא םדאמ תבכרומ התיה הדעה תלהנה
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 ,םיבשותה םושיר תא להינ הז דסומ .רלבל הנממ היה ודצמ אוהש ,("הטסורַאטס

 -תיבב רומש היה ונממ קתעהש הדעה-סקנפב להנתה םושירה .ריעה תדעל םיכייתשמה

 דימת ושענ ,סקנפב והשלכ ןוקית וא שדח םושיר לכ .הנבורב יזוחמה-יאבצה-תודיקפה

 .יזוחמה יאבצה-תודיקפה-תיבמ ךכילע רושיא תלבק רחאל

 אוהו ,םושירה-סקנפמ ומש אצוה אל -- תרחא ריעל רוגל רבע ידוהיש הרקמב

 יתחפשמה ובצמב יוניש לח שדחה וירוגמ-םוקמב םא היהו .םושירה-םוקמל דומצ ראשנ

 הדעה-ןקז ינפב בתכב ךכ-לע ריהצהל בייח זלה היה (המודכו ןישורג ,ןיאושינ ,הדיל)

 ,(תוהז-תדועת) טרופסאפל םיקוקז ויה ,הלעמו 18 ליגמ ,השאו שיא לכ .ומושיר-םוקמב

 הדעה-ןקז ידימ טרופסאפה תא לבקל עוסנל ךירצ היהו ."הדעה-ןקז, י"ע ןתינש

 תיאבצ-הדעו ינפב בציתהל בייח היה ,21 ליגל ועיגהב ,ידוהי לכ .םושירה-םוקמב

 .םושר היה הסקנפבש ,ריעב

 העונת דימת התיה -- םבשומ-תומוקמ תא םיקיתעמ ויה םיבר םידוהיו תויה

 ינינעב ,םמושיר-םוקמל םרוגמ-תומוקממ םיעסונ ויהש םידוהי לש ,םיכרדב הלודג

 .המודכו טרופסאפ ,אבצ

 היה "הדעה-ןקז,ש יפ-לע-ףא

 היה אל ,יתלשממ דיקפ ןיעכ

 :הלשממה תאמ רכש לבקמ

 ,תוסנכההמ ראשנש ףדועה

 םולשת) תואצוהה יוכינ רחאל

 -תואצוהו שמשל ,רלבלל רכש

 ךייש היה ,(תונוש תוידרשמ

 תוסנכהה תורוקמ .הדעה-ןקזל

 טרופסאפ דעב םולשתמ ויה

 ךא ,םינוש םירושיא ןתמו

 חיטבהל ידכ וב היה אל ףדועה

 םיבתכמ .הדעה-ןקזל ןגוה רכש

 חלוש היהש ,הדעה  ינינעב

 -ילובמ םירוטפ ויה "ןקז,ה

 ובשחנ הלא םיבתכמ .ראוד

 סקנפב ורשואו ימשר-ראודכ

 תמתוחב -- םיאצויה-םיבתכמה

 .הדעה-ןקז -- ךוטצראווש הימחנ 'ר .ראודה-תיב

 םידמעומ 3-2 דימת טעמכ םיעיפומ ויה ,םועז היה *"ןקז,ה לש ורכש יכ םא

 ,םירבגל התיה הריחבהיתוכז .םינש שולשל תהא ,תוריחבב עבקנ היהש ,הז דיקפתל

 תועיס ותיבב סנכמ היה ,רחביהל הצרש דמעומה .הלעמו הנש 21 ינבמ ,הדעה-ימושיר

 -םהיתובל תא שוכרל לדתשמו םהינפב םאונ ,תואקשמב םתוא דבכמ ,םינוש םיגוחו
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 תעיס שאר ;םירלדנסה לש וז התיה ,ריעב רתויב הקזחהו הלודגה העיסה .םהיתולוק

 ענכשל חילצהש "ןקז,ה דיקפתל דמעומה .קיק ךורב היה םינלמעותה לודגו םירלדנסה

 .חצנמה אצוי דימת טעמכ היה ,םירלדנסה-שאר םע "רדתסהל;ו

 היה ,השעמל ,דיקפתה יכ ,ירוביצ ךרע ריעהיינב וסחיי אל הדעה-ןקז דיקפתל

 .יב אשנש דיקפתה ללגב *ןקז,ה לש וכרע רכינ אל טעמכ םיירוביצה םייחב .דבלב ינכט

 תישיא הניחבמ הריחבל דמע דמעומה יכ ,וב ברעתהל שיש ןינע ךכב ואר אל תוגלפמה

 .הזמ רתוי אלו ,ירסומ םגפ אלל ,הבוט תוגהנתה לעב תויהל ונממ שרד קוחה .דבלב

 הכפהמה דע) 1917--1905 תפוקתב ,הציבורבמודב ונהיכש ,הדעה-ינקז תומש הלאו

 ,ןייטשלרפ לידוי 'ר ,דלפ ןמחנ 'ר ,יקסניטול יכדרמ 'ר ,ךוטצרווש הימחנ 'ר : (תיסורה

 .ןמצלז לארשי 'רו ,וטולוו ריאמ-בקעי 'ר

 "םעטמ ברה, .ז

 אל ("ןיבַאר ינויזאק, -- "םעטמ ברה, :רוציקב) הלשממה םעטמ ברה

 תונברל תוכימס לעב תויהל אלו רתיהו רוסיא ןינעב תוכלה קוספל תעדל היה בייח

 יפל הז ברמ שרדנש המ .(תודהי ינינעב ץראה:םעו רוב וליפא תויהל היה לוכי אוה)

 דיוצמ ידוהי לכ ;ינוכית רפט-תיב תוקלחמ 4 לש הלכשה לעב תויהל :היה ,קוחה

 יזוחמה ירוביצה ןוטלשה תאמ רושיא לבקל היה לוכי ,תאזכ הלכשה-תדועתב

 לש וידיקפת ויה הלאו .זוחמה-ירעמ תחאב "םעטמ בר,כ ןהכל ,(?"הברפוא-היקסמָאיז,)

 ."םעטמ ברה,

 םירפסב םושירה .םוקמה יבשות ,םידוהיה לש הריטפו-הדיל-ירפס לוהינ 1

 אצמנש ,םוקמ ותוא לש הדעה-סקנפב םג ללכנ םשרינה םא בשחתהל ילבמ השענ הלא

 דלונ םיקמ לכב םא ,םימעפ המכו המכ וירוגמ-םוקמ תא ףילחהש םדא .הדעה"ןקז ידיב

 .םוקמ ותוא לש "םעטמ ברה, לצא הדיל לכ לש םושירה השענ ,דלי ול

 .(תיסור) הנידמה תפשל שידיא וא תירבעמ םימוגרית רושיא 2

 ויה ,אבצה תודיקפ י"ע ,ךכל עבקנש םויב .אבצל םידוהיה-םינוריטה תעבשה 3

 תוחכונב ,םתוא עיבשמ היה "םעטמ ברה,ו תסנכה-תיבב םיפסאתמ םידוהיה-םינוריטה

 התיהש ,םיקזוק וא םיסקר'צ תדיחי תחקפמ התיה הז סכטב רדסה לע ;ןוטלשה ידיקפ

 .זוחמה-ריעמ דחוימב העיגמ

 ול שכר םא אלא ירוביצ ךרע ודיקפתל היה אל ,הדעה-ןקז ומכ ,"םעטמ ברה, םג

 רושיא וא םושיר דעב םולשת אלא ,רכש לביק אל ברה .ותוישיא ללגב רוביצב הדמע

 היה "דרשמה; ןול ויה אלו טעמכ תוידרשמ תואצוה .םייקתמ היה וז הסנכהמו

 .קיסעמ היה אל םידיקפו וירוגמ-תיבב

 םילטומה םידיקפתה תא אלימ ,שיילפנייש 'ה ,הציבורבמודב ןורחאה "םעטמ ברה,

 רמוש היה ךא ,ןייטצה אל הרות-ידומילב ;רוביצה יניינעב ללכ ברעתה אלו וילע

 םינצילה ויה ,םיימוקמה םינברה ןיב ,רתיהו רוסיא ןינעב תקולחמ הצרפשכ .תווצמ

 .."רבדב עירכיש "םעטמ בר,ל הנפנו הבה, : םירמוא
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 "םעטמ ברה, לצא םושירה ןיב ,ליגב םיקוידדיא ולגתנש הרקמבש ,ןייצל יאדכ

 איצומ היה אוה ."םעטמ ברה, לש םושירה עבוקה היה ,הדעה-סקנפבש הז ןיבל

 התיה ("הבַארּפוא היקסמָאיז;) תירוביצה תיזוחמה תודיקפהש רחאלו םושירה לש קתעה

 .הדעה-סקנפב םישורדה םינוקיתה תא םיסינכמ ויה ,ותוא תרשאמ

 "הסכטה:לעב , .ח

 לע ליטהל ושרה תונוטלשהש ,םיסמ לש הייבג-ידיקפתל דעונ "הסכטה-לעב,

 וא ,םייחבטמה-תיבב רקב תטיחשל .הלש םייתדה םיכרצה תחטבהל ,תידוהיה הדעה

 תרומת ודי-לע ןתינש ,הסכטה-לעב תאמ קתפל םיקוקז ויה ,טחושה י"ע ףוע תטיחשל

 400 לש ךס ,וז תוכז תרומת ,הדעל םלשמ היה הסכטה-לעב .םכסומ םייוסמ םולשת

 ידיסח :םיירקיעה הדעה-יקלח ינש ןיב הוושב הווש םיקלחתמ ויהש ,הנשל םילבור

 .םהלש םינברה ינש תקזחהל ,הנזרבו ןילוטס

 היהש ,("יגרַאט,) להקה תוריחבב ,םינש שולשל תחא רחבנ היה הסכטה לעב

 ךלפה-רש םעטמ רושיא הנועט התיה הריחבה .לודגה תסנכה-תיבב הז םשל ףסאתמ

 בוד ,קי'ציב קחצי 'ר :ונמנ הציבורבמודב הסכטה-ילעב םע .רימוטייזב (*רוטַאנרבוג;)

 .'חאו בילטוג

 אלש יפכ ,הסכטה-לעב תוסנכה לע התיה אל תיתלשממ וא תירוביצ תרוקיב םוש

 .הדעה-ןקזו "םעטמ ברה, לש תוסנכהה יבגל םג תאזכ התיה

 יתושרה, םע םיסחיה .ט

 .(ךלפה-רש) רוטַאנרבוגה י"ע הנמתמ היהש ,באטסירפה היה ריעב ירקיעה טילשה

 רפסמו (ןיצק) "קינדאירוא,מ תבכרומה ,תימוקמה הרטשמה לע הנוממ היה באטסירפה

 רדסה לע םג חקפמה היה אוה .ימוקמה רהוסה-תיב לע םג חקפמ היהו ,םירטוש

 .םירצונה יגחבו עובשב 'א ימיב םיידוהיה םיקסעה תריגס לע דיפקהו ,ריעב ןייקנהו

 הנייהתשו תובוחרה תא םיברעב וריאי םיסנפש ,םיתבה-ילעבמ עבת בַאטסירּפה

 זיעה אל שיאו ,ןיפנא-ריעזב רוטטקיד ,"לוכי-לכ; היה אוה .תובוחרה ידצב תוכרדמ

 ויתושירדב זירפמ באטסירפה היהשכ .וילע םינוממה ינפב וישעמ לעו וילע ןנולתהל

 ,דחוימ ןלדתש תועצמאב השענ היה הז רבדו ,די-תתמ י"ע ותוא "ךכרל, היה רשפא

 .ריעה יבשותמ

 םיעשפב םגו םיילילפו םייחרזא םינינעב ןדש ,יתלשממ םולש-טפוש םג ריעב היה

 ויה םיטעמ .הנבורב ,יזוחמה ןידה-תיבב םינודנ ויה םירומח םיעשפ יכ -- םילק

 םה ויה בורל יכ ,יתלשממה טפשמה"תיבב ונודנש ,םידוהי לש םייחרזאה םיטפשמה

 םיעובק "םיררוב  ריעב ויה .תוררובל םינופ ויהש וא ,הרות-ןיד קוספיש ,ברל םינופ

 .קו'צניפ םירפא 'רו ןמצלז לארשי 'ר ,ןמגרב השמ 'ר ,ךורטופ ךורב 'ר :ןוגכ ,םילבוקמו

 ,ימוקמה ברה ינפב םהיתומוצע םיאיבמ ויה ירצונו ידוהיש ,םיטעמ-אל םירקמ םג ויה
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 אלש ,טפשמו-קוח-יעדוי ,"םייטרפ, אלא ,םיעבשומ אל םנמא ,ןידדיכרוע םג ויה

 הנושארה םלועה-תמחלמ ינפלש הפוקתב .הלכשה-תדועת וא ןוישר םהמ שרדנ

 .קינוג לכימו ןמשיפ ןועמש ונב ,ןמשיפ ףסוי-בקעי : םידוהי ד"וע 3 ריעב ויה

 תוארוה יפל ,םהישוע תאו םיעשפה תא רקוח היה אוה ;ריעב היה ןיד-רקוח םג

 .םתוא הכזמ וא טפשמל םימשאנה תא רסומ היה כ"חאו ,באטסירפה

 םג היה .עבוכה תא ריסהל םיבייח ויה םשל םיאבה ;ריעב היה ףרגלטו-ראוד-תיב

 ןכ-ומכ ;וכותב וכנחתה דאמ םיטעמ םידוהיה ידלימ םלוא ,(תותיכ 5) יממע רפס-תיב

 .תוחאו אפור םשארבו ,האפרמו (תוטימ 35) ינוריע םילוח-תיב םייק היה

 : "תושרה, תפוקל תמלשמ התיה תידוהיה היסולכואהש ,םיסמה ולאו

 חקפמ-הבוגל םיתבה-ילעב ותוא םימלשמ ויהו ןטק היה הז סמ .םיתב-סמ .1

 .ץוחנ היה אל ,תיב תינבל ןוישר .זוחמה ריעמ וז הרטמל אב היהש ,דחוימ

 ידרשמב םולשת תרומת ןתינ היהש ,ןוישרל םיקוקז ויה םינוונחה .קסע-ןוישר 2

 .תונוישרה תא רקבל ,םימעפל אב היה חקפמ .הנבורב ,זוחמה-תודיקפ

 תונוישרב דייטצהל םיבייח ויה "םירדח, לש םידמלמ םג .דמלמ-ןוישר 3

 ןכו ,הלכשה וא הארוה תדועת *םידמלמה,מ ושרדנ אל ,הז ןוישר תגשהל ."תודמלמ,ל

 סמ םולשת קר שרדנ "דמלמה;,מ ."רדחה, לש ירטינסה בצמה יבגל הדפקה לכ התיה אל

 .ןוישרה תרומת ,זוחמה-תודיקפ תפוקל (ןטק)

 םהיקסע תא ולהינו ,(םיצע-ירחוס ןוגכ) םיעובק רחסמייתב םהל ויה אלש ,םירחוס

 ךכמ םירוטפ ויה ןכ ;ןוישרב םיבייח ויה אלו םיסמ ומליש אל -- םהיתב-ידרשמב

 .םילעופו םידיקפ

 ןפואב) ןטק היה וריחמש ,ימשר לייובמ-ספוט לע וכרענ ןיעקרקמ לש הריכמ-הזוח

 .(יסחי

 תימצע הנגהו תוערפ .י

 דע .םיניקת םיסחי וררש -- םיניארקואהו םידוהיה -- םיבשותה יקלח ינש ןיב

 הלא םיסחי לע ביעהל היה לוכיש ,יניצר ערואמ םוש עריא אל 19-ה האמה ףוס

 ,הציבורבמוד לע ,הארנכ ,וחספ יקצינלמח לש תונויגלה םג .םידוהיה ןוחטב תניחבמ

 ןיאו ,1500 תנשמ להנתהש ,"אשידק-ארבח,ה סקנפב ללכ רכזנ הז ררוצ ןיא יכ

 תורייעב .תינלופה *הטכאלש,ה דגנ יקצינלמח לש תוברקה תשרפב תרכזנ הציבורבמוד

 םיקזנ םידוהיל ומרגו יקצינלמח ןדגוב לש םיקזוקה וללותשה הציבורבמודל תוכומסה

 הציבורבמוד םלוא ,זא וחצרנ ,הכומסה הצינזרבב םידוהיה בור .שוכרבו שפנב םימוצע

 .הלצהה תוביס לע וצופנ תונוש תודגאו ,הארנכ ,הלצינ המצע

 הפוקתב .היסור ירעמ המכב םידוהיב תוערפ לש לושחנ רבע 1882/4 תונשב

 וקה-יחינמ (1884-ב) ועיגהשכו ,הנליוו--הנבור לזרבה-תליסמ לש וקה ללסנ איהה

 תוערואמה תעפשהב -- "םיפצק,ה-םילעופה לש םשפנ הקשח הציבורבמודל ךומס
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 הרדח "םיפצק, לש הנטק הצובק .ריעה ידוהיב תצק *"ללותשה,ל -- היסור יקלח ראשב

 קשנב ,םידוהיב תוכהל ולחהו היתובוחרב וטשפ ,(הרבעמב רהנה תא םרבעב) הריעה

 תובצמה תחא לע םושר היה ךכ) םדיילע הגרהנ תחא השאו םיעוצפ המכ ויה .רק

 ,םיידוהי םיבצקו םינמוא המכ :תימצע הנגה הנגראתה שיח םלוא .(ןשיה ןימלעה-תיבב

 ,רהנה רבעל םתוא וסינהו "םיפצק,ב תוכהל ולחה ,לזרב תוטומבו תומודרקב םיניוזמ

 ; םירוגמ-תיבל ,ןולח ךרד ,רודחל ותוסנב ,"םיפצק,ה דחא םג גרהנ הלא תוערואמ-ימיב

 .הצרא תמ לפנ אוהו ןזרג-תכמב וינפ תא ומדיק םינפבמ

 בוש רוזחל ודמע םהלש םירבגומ תוחוכו םוקנל וטילחה םיסבומה *םיפצק,ה

 ,הרבעמה תא וקתינו רהנה לא האצי םידוהי תצובקו ריעב עדונ רבדה .הריעה תרחמל

 .ונכ לע בשוה רדסהו זוחמה-ריעמ םישרפ תדיחי העיגה םייתניב

 .גורהה אצמנ ותיב דילש ,ןייבניש םחנמ ,םידוהיה דחא דגנ טפשמ ךרענ ןמז רובעכ

 תאז תולגלמ וענמנ ךא ,"פצקה, תא גרה ימ ועדי ,ומצע םשאנה ףאו ,ריעה ידוהי

 -תדובע :ונידדרזג תא הימודב לביקו עשפמ ףח אוהש ,ןעט ךכב דשחנש םשאנה .תושרל

 .רטפנ םשו ,ריביסב ךרפ

 םיידוהיה ריעה-ידבכנ תא ,קּורוואסק ,זאד "באטסירפ,ה וילא ןימזה 1905 תנשב

 ללגב ,םידוהיב תיבאלסובארפה הדעה לש תוערפיישעממ םלעתי יכ ,םהילע םייאו

 הז םויאל הבוגתב .תידוהיה הדעה ברקב ("יקינלומאראק,) םינכפהמה רפסמ יוביר

 םצע :םש תימצעה-הנגהה ירבח ,קסניממ םיידוהי םירוחב לש הצובק הריעה העיגה

 ךכמ האצותכו ריעה יבשות ברקב תוננוגתהה חור תא הקזיח הציבורבמודב םתעפוה

 .ל"נה הפוקתב תוערפ-ישעמ וענמנ

 "ךעלביטש,ו תסנכ-יתב .אי

 רשאב ,הציבורבמודב םייחה לע העיפשה אל ןילהווב התוטשפתהו תודיסחה תחימצ

 ,קסניפ תעפשהל רתוי הנותנ התיה הציבורבמוד .ףפור היה ןילהוו יקלח םע רשקה

 .הפיכב םידגנתמה וטלש םש

 .תסנכה-יתב בוחרב ,*לודגה, נ"כהיב ארקנש הז היה ריעב ןושארה תסנכה"תיב

 קסניפב המקוה רשאכ .םידגנתמה ךרדכ ,זנכשא חסונ יפל ,םש וללפתה ריעה-ידוהי לכ

 ,היבשותמ רכינ קלח :הציבורבמוד לע םג רבדה עיפשה ,ןילרק לש תירומדאה תלשושה

 ףוסב היה רבדה .תודיסחב "ועגפנ, ,קסניפל עוסנל וגהנש םינוונחו םירחוס רקיעב

 בוחרב ,"לביטש, ארקנש ,ןילוטסו ןילרק ידיסחד תסנכה-תיב םקוה זא ,18-ה האמה

 םג ועבק ןאכ .םידיסח גהנמ יפלו דרפס חסונ יפל ללפתהל ולחה "לביטש,ב .טסולווה

 "לביטש;ב .הרותב וקסעו םידדובו תורובח ובשי הלילב םגו םויב -- ?הרותל-םיתע;

 תסנכה-תיב רשא ,םידיסח-אל לש רכינ קלח םג אלא ,םידיסח קר אל וללפתה ידיסחה

 .םליכהלמ רצ היה "לודגה;

 אלא ,םוקמ רסוח ללגב קר אל הזו ףסונ תסנכה-תיבב ךרוצה רבג ןמזה תצורמב

 ואצמנו םיסופת ויה תסנכה-יתב ינשב םיבושחה תומוקמה .דובכו סוחיי ללגב םג
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 םיאכזו םה-םג םידבוכמ ובשחנ םמצע יניעבש ,"םינסחי; אלו הכאלמ-ילעב םנמא ,םיבר

 רשקה קדהתהשכו דוחל תסנכ-תיב םיקהל ודגאתה םה .תסנכה-תיבב דובכ-תומוקמל

 ,תיאנזרבה תודיסחה לש התורמ תא םהילע לבקל םילדבתמה וטילחה ,ןילהוו יקלח םע

 ךכ .הכאלמ-לעב לכו ןמוא לכ ברקל וגהנ הישאר רשאו תיפרגואיג הבריק הבורקה

 ,"לודגה, תסנכה-תיב דיל ,"שרדמה-תיב, ארקנש ,הנזרב ידיסח לש תסנכה-תיב הנבנ

 ,םירחוס רקיעב ,םידימא םיבשות ץמוק דגאתה רתוי רחואמ .תסנכה-יתב בוחרב

 ארקנש ,םהלשמ תסנכ-תיב ומיקהו תיאקסירטה תודיסחה תורמ תא םמצע לע ולביקש

 .תסנכה-יתב בוחרב אוה םג ,יאקסירטה תסנכה-תיב

 הלאכ םהיניב ,םיללפתמה לכ תא ליכהלמ רצ השענ יאנילוטסה ?לביטשה,שב

 קלח דגאתה ,םיגחו תותבשב הרמזבו הליפתב ךיראהל ידיסחה גהונה לע ונטרש

 ."ריהמה, :ונייה ,"יקסיירוק, ארקנש ,ןטק תסנכ-תיב "לביטש;ה י"ע םיקהו םיללפתמהמ

 .תסנכה-יתב ראשב רשאמ רתוי םדקומ תרמגנ התיה הליפתהו םיסכטב םיטעממ ויה םש

 תגלופמ המצע תא האצמ היסולכואהו ,השימחל ריעב תסנכה-יתב רפסמ עיגה ךכ

 קלחה ;:(קסירטו הנזרב ,ןילרק-ןילוטס) :םידיסח לש םהמ השולש :םיקלח העבראל

 .םהלש "להּוש,ב יזנכשא חסונ יפל וללפתהש ,םידגנתמ לש -- יעיברה

 תודיסחו םידיסח .בי

 קסניפב) םהיניב תקולחמ תררוש םידגנתמו םידיסח שיש םוקמבש ,רבדה יעבט

 התיה הב םגש ,הציבורבמודב םלוא .("תושרה, י"ע םירסאמלו תונישלמל רבדה עיגה

 לש תותיכה ןיב אלא ,םידיסחל םידגנתמ ןיב ויה אל םיירקיעה םיכוכיחה ,תקולחמ

 ידיסח לע וטיבה ןילוטס ידיסח .הנזרבו ןילוטס ידיסח ןיב רקיעבו ,םמצע םידיסחה

 ,םיריהיכ ןילוטס ישנא תא ואר הנזרב ישנאו ,ץראה-ימעו םירוב לעכ ,הובגמ הנזרב

 ויה :ורסח אל תוביסו םהיניב תובירמ םג וצרפ םעפב םעפ ידמ .םינסחי-םיאשנתמ

 םג םלוא ,םיכוסכסב וברעתה אל םמצע םירומדאה .המודכו םיטחוש ,םינבר לש תויעב

 םינש תכסכוסמ ריעה התיה ךכו ,ינש ץרפ ,דחא ךוסכס רמגנשכ .םתקספהל ולעפ אל

 .תובר

 -תיבל םוקמ תעיבק ,ונוקית וא ץחרמ-תיב ןינב ןוגכ ,ירוביצ ןינע הלעוהשכ םלוא

 -יתב תא בירעמו-החנמ-תליפת ןמזל םירגוס ויה -- ,'וכו הטסורטס תריחב ,תורבק

 -תיב תא וא *לודגה, תסנכה-תיב תא -- םהמ דחא קר חותפ םיריאשמו ריעב תסנכה

 בירעמל החנמ ןיבו ,ריעה ידוהי לכ דחי םיללפתמו םיפסאתמ ויה םש ,יאנזרבה שרדמה

 .ופסאתה ומשלש ,ירוביצה ןינעב םינד ויה

 ,הציבורבמודל הנשב םיימעפ וא םעפ םיאב ויה קסירטו הנזרב ,ןילוטס לש םירומדאה

 לע אבצש ,בר להק המוה ריעה התיה הלא םירוקיב ןמזב .םתיערמ ןאצ לצא רקבל

 תא םש ךרעו יברה ללפתה וב ,תסנכה-תיבל קחדנ היהו יברה ןסכאתה וב ,תיבה

 היה רשפא ,םתציחמב ללפתהלו "םייבר,ה ינפ תא ליבקהל םיאבה ןיב .תבשה תדועס

 ."יזנכשאה, תסנכה-תיב לש םיעובק םיללפתמ םג שוגפל
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 וא םוקמ-תבריק ללגב ,םידיסח-אל םג םיללפתמ ויה םידיסחה לש תסנכה-יתבב

 םינותמ םהמ -- םמצע םידיסחה ברקב .ויה אל "םידגנתמ, םג םלוא ,תובא-תרוסמ

 ידיסח ןיב רתויב הקיתווה התיה ןילרק-ןילוטס ידיסח תדע .םיאנק-םינדפק םהמו ויה

 ןילוטס ,הציבורבמוד) תוליהקה שולשמ תחא הציבורבמוד התיה 18-ה האמב דוע .ריעה

 "םידגנתמ,ה לש םגיהנמ .םידגנתמה דגנ קסניפ-ידיסחל ןדי ונתנש ,(קודורוהדדיודו

 .ןילרק ידיסח דגנו ב'צידרבמ קחצי-יול 'רב הרמ םחלנ ,רודגיבא 'ר ברה קסניפב

 ךודיש םוש :םייטרפה םהייחב םג בושח םוקמ יברל וסחיי םידיסחהמ לודג קלח

 ינינעב רקיעבו ,קסע ירבדב םג יברה תצעב ולאש ;יברה תמכסהב אלא ,עצוב אל

 הציבורבמודב .ותמכסהב םילבקתמ וא ,יברה י"ע םינמתמ ויה םיטחושו םינבר .הלחמ

 וליחתה םהו הכעד םתעפשה ,קסירט ידיסח .הנזרבו ןילרק-ןילוטס ידיסח רקיעב *וטלש,

 .הנזרב תורמ תא םילבקמ

 םידיסח-ינוגינ .גי

 -ורסא;ב) םתרחמלו םיגחב קר אל ,תובורק םיתעל תוכרענ ויה םידיסח-תוביסמ

 םיעמשנ ,הרות-ירבד םירמאנ ויה תוביסמב .םיקידצ לש תולוליהב םג אלא ,("גח

 .םינוגנ םירמזמ ויה םיקרפה ןיבו ,םהיתורמאו םיקידצ ירופיס

 רמזה .שדוק-תדובעו ןחלופ היה ןוגנה ;ומצע ינפב דחוימ םלוע -- םינוגנהו

 ,תוקיבדב קפומ ,הרות"-דומלתכו הליפתכ ,ארובה-תדובע לש תורוצה תחא אוה ידיסחה

 ..."וננרי ךידיסח,ו ..."וידיסח 'הל ורמז, :רמאנ שדוקה-יבתכב .תובהלתהבו הנווכב

 םירבחמ ויהש ,םיניחלמו ולש רצח-ינגנמ ויה יבר לכל .שדוקב ותריצי -- ןוגנה

 היה ,יברה לש אקנפשוגה תא לבקמ היהש ןוגנה ;יברה ינפב םתוא םיעימשמו םינוגנ

 שדח ןוגנ לכש ,וגאד הציבורבמוד ידיסח .םהיתומוקמל םידיסחה תודע ןיב דימ ץופנ

 !שדח ןוגנ תטילק םע החמשה התיה הלודגו ,םהילא עיגי

 .םהידעומו םהירדס ,םינוגנה תרהט לע םידיפקמ ויה םשארב םחנמ 'רו ןילוטס ידיסח

 םייטא ,םיינייכבו םיזילע :םיגוסה לכמ ויה ,הנשה תומי לכב םתוא םירמזמ ויהש םינוגנ

 : םידחוימ םינוגנ ויה םלוא .ןחלוש-ינוגנו דוקיר-ינוגנ ,םיירונימו םיירו'זמ ,םיריהמי

 ;יגיגח ןכות ילעב -- םיגחל ;ההימכו הגרע ,טהל יאלמ ,דחוימ ןויבצ ילעב -- תבשל

 םירמזמ ויה הכונח-תוביסמב .םישרַאמ םגו ,תועיבתו םינונחת יאלמ -- םיארונ-םימיל

 דחוימ ןוגנב םירמזמ ויה םירופב ;*ינתילד יכ 'ד ךממורא, :קרפה תא דחוימ ןוגנב

 םהב םישמתשמ ויה אלש ,רפסמב םירשעכ ,חספ-ינוגנ ויה חספה גחל ;"בקעי תנשוש,

 .("ץמח, ינוגנב חספב םישמתשמ ויה אל ןכ-ומכ) הנשה-תומי לכב

 םירמזמ ויהש ןוגנה אוה ,םינש המכל תחא ותוא םיעימשמ ויהש ,דחא ןוגנ היה

 הז ןוגנב .תבשד-ברעב הרות-תחמש גח לחשכ ,"ידוד הכל, ןומזפה תא *לביטש;ב וב

 הכל;ל עיגהשכו ,הליפתה תא ךרועו הביתה דיל דמוע היה ץ"שה :ךכ עוציבה היה

 תמיבמ עקוב לוק םעמשב *ועתפוה, להקה לכ ותאו ץ"שה ."העתפה, ול הנכוה -- *ידוד

 דצל םיהומתה םהינפ תא םינפמ ויה לכה ."ידוד הכל, ןוגנב חתופה לוק ,תסנכה-תיב
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 תאמ "םיפטוח, ויהש םה ,טיילדלפ והילדג 'ר וא ,םחנמ 'ר רמזמה דמענ םש ,המיבה

 תורידנה ,םיעוגעג-תיוור הברעה המיענה ,הזה *הזחמ,ה .הזה ןומזפה תעמשה תא ץ"שה

 הלא םיעגר .המוצע העפשהו תיאליע הארשה להקה לע םירשמ ויה ,רבדבש העתפההו

 םירפא 'ר .הז דמעמב םיחכונ תויהל וכזש ,םישנא םתוא לש םהיתובלמ וחכשי אל

 הז ןוגנב שמתשהל ,םדובכ יפל הזו ,םהל האי תרשה-יכאלמ םגש ,רמוא היה קו'צניפ

 ...ארובל רומזמ-ריש רמול ידכ

 .ויה ךכו ;רחאב ףלחוהש דע "ידוד הכל, לש דחא ןוגנב ושמתשה תובר םינש

 הנרמוקמ יברה ןב ,םולש 'רל ותב תא אישה ,ל"צז ןילוטסמ לארשי 'ר יברהשכ :רבדה

 םיבר םהיניבו םשל ורהנ םיפלא לש להק .ןילוטסב הנותחה ראפ בורב הכרענ ,ל"צז

 דחא הביתה ינפל רבע ,תבש-תלבק ןמזב ,יברה לש *לביטש,ב .הציבורבמוד ישנאמ

 ןוגנב עטקה תא רמיז "ידוד הכל, ןומזפל עיגהשכו ,הנרמוק רצח לש אילמפה ינבמ

 טלקנש ,ןוגנה תא םתא ואיבה םיאציבורבמודה ורזחשכ .אילפהל ברע לוקבו םיענ

 לחש הרות-תחמש גחב *ידוד הכל, הז ןוגנב םירמזמ וליחתה זא-ינמו ,תובהלתהכ

 .תבשדברעב

 ץיש ותואש ,דוע ורפיס ,ל"ז וטולוז ריאמ-בקעי 'ר םהיניבו ,ןילוטסמ םירזוחה

 :ונכת הזו ,םוקמב וב רביחש ,יאשידיא ,ןחלב םהמ דרפנ ,"ידוד הכל, רמיז רשא

 ,ךעלרעדירב ערעייט

 ,ךעלרעדירב עקיצרַאה

 ? ןהעז רעדיוו ךיז רימ ןלעוו ןעוו

 ןבעג טעוו טָאג זַא

 ןבעלרעד ץרימ ןוא

 ,ןיבר םייב החמש ַא

 ! ןהעז רעדיוו ךיז רימ ןלעוו

 ףאו ,הכאלמ-יתבב ,תיתחפשמ החמש לכב ,תיב לכב םירשומ ויה םידיסח ינוגנ

 ,םתוא םירש ויה "םירדח,ה ידלי

 הריציה הקספ .היפנעב שא החלושו היתוראפ וצצוק :הציבורבמוד תודהי הברח

 .ןליאה עדגנ .הנירה הקתושו

 ! ארפוש יאהל יו

 ריעב תבש ,די

 ידימלת .תבש תארקל הנוכתה תשגרומ רבכ התיה ,םירהצב ,תותבש יברעב

 -תשרפ לע "םיריבעמ,ה תולוק םיעמשנ ויה תיב לכמו ,התיבה ורזח רבכ "םירדח.ה

 הצחרה-ירישכמשכ ינוריעה ץחרמה-תיבל םיצר-םיצא םידוהי וארנ תובוחרב .עובשה

 םוחה ,הלומהו שער ומצע ץחרמה-תיבב .םייקנ םינבל םגו ןובסו ,םידרז רורצ :םהידיב
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 םידרזב ףוגה תא םיקרממ ,תואבטצאה לע םידקרפתמ םיצחרתמה .בר לבההו לודג

 הפיטשהו הציחרה רחאל !לבה ובה !םימח םימ ובה :םידדצה לכל תואירק םיטלופו

 ץוחרל ,רהנל ץחרמה-תיבמ םישגינ ויה ץיקה ימיב .הרהט-תליבטל ,הווקמל םידרוי ויה

 העש התוא .הת תייתשל ,התיבה םירזוח ויה ןכמ-רחאל .תינש לובטלו םיפטושה וימימב

 ,םתכאלמ תא םיקיספמ םינמואה ,תורגסנ תויונחה :תבש תרוצ שבול בוחרה םג היה

 -- ויתווצק ינשבו ,הנבל הפמ הסוכמ ןחלושה :תבש תארקל ןכומו יקנ רבכ לכה תיבב

 תכרבמו ,תורנה תא תיבה-תרקע הקילדמ התיה המחה-תעיקש םע .תורנהו תולחה

 .תסנכה-תיבל םיכלוהו תבש-ידגב םישבול םירבגה ויה העש התוא .םהילע

 תורונמה לכ :לוחה-תומיב רשאמ תרחא הרוצ אוה-ףא לבקמ היה תסנכה-תיב

 יתרוסמ ןוגנב ,"םירישה-ריש, ףחרמ ללחב ;חצחוצמו יקנ ,דבוכמ תיבה ; תוקלוד

 ןוגנבו םיענ לוקב "םירישה-ריש, תא לסלסמ היה רנרל לסוי-לאומש 'ר .םיעוגעג-יוור

 לש ולוק עקוב היה תרחא הניפמ .הנהו הנה יאנילוטסה "לביטש,ב וכלהתהב ,ברע

 .ןישורבוד םוחנ 'ר

 םלועל יכ ,בוט יכ 'הל ודוה; :םר לוקב חתופו ותילטב הליפתה-לעב ףטעתמ הנה

 ךא ,שממ טהול ,םח אוה ןוגינה קרפה תליחתב -- לוקב וירחא הנוע להקה ."ודסח

 ..."הלא רומשיו םכח ימ> :טקש ןוטב םייתסמ אוהש דע ןנטצמו ךלוה טאל-טאל

 -לעב זא ,"ירשא;ל םיעיגמש דע ,טקשב םירמאנ תרוטקה יקרפ .החנמ םיללפתמ

 ,"הרשע-הנומש, תליפת .וירחא בחסנ להקהו בר םוחב ולוק תא םירמ בוש הליפתה

 .לוחה-תומי לש חסונב איה ,ץ"שה תרזחב

 םירמאנ םיקרפהו ,"הננרנ וכל;ב הליחתמ ,החנמ תליפת רחאלש ,תבשה-תלבק

 ,שפנ תוכפתשהו ההימכ ,הגרע תשגרומ ךא ,ותליחתב ןנוצ חסונה .םרו ךלוה לוקב

 .ןיפילח ,טהללו םוחל כ"חא תורבועש

 "קלחמ;ו להקה ןיב רבוע שמשה .תבש תכרבב והער תא שיא םיכרבמ הליפתה רחא

 -תדועס אלל רז חרוא ראשיש הרקמ היה אלו ,םיתבה-ילעב ןיב םיינעה-םיחרואה תא

 היה להקה בורש רחאל .(תבש לכ םתיבל חרוא לבקל ,עבק םמצע ושעש הלאכ ויה) תבש

 ,"תובא ןגמ, דחי םירשו ןזחה םחנמ םע דוע בשיתמ קלח היה ,התיבה ךלוהו רופתמ

 .הז קרפל ויהש םידחוימ םינוגנב

 ,שפנ ןוילכו הגרע לש ללכ-ךרדב אוה חסונה :ףסומו תירחש תליפת -- תרחמל

 -לעב י"ע הכרענ אל הרותה-תאירק .(םידחוימ םיקרפב) טהולו םח דע ןנוצמ ןוטה

 "לביטש;ב .ןיגוריסל הז רתכב םישמשמ ויהש םידחא ויה אלא ,רכשבו עובק ,דחא ארוק

 לארשי 'ר ,טיילדלפ והילדג 'ר :"ארוקדלעב, לש דיקפתב םיעודי ויה יאנילוטסה

 .לקרוו והילדג 'רו הזאמ-לפרפ

 רחאל דימ .ךרעב ,םירהצב 12"ב ,תויסנכה-יתב בורב ,תרמגנ התיה תבשה תליפת

 ,תיטיא התיה תסנכה-תיבמ הכילהה .הינש הדועס דועסל התיבה םיכלוה ויה הליפתה

 ףאו תכלל םירהממ ויהו שי תסנכה-תיב לא םלוא .תבשב הסג העיספ רוסיא םושמ
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 הזב שיגדהל ידכ ,לוורש ךותב הנותנ דבלב תחא דישכ ,ןוילעה דגבה תא םישבול

 .הליפתהו-האריה-תיב -- תסנכה-תיבל תכלל ןוזפחהו תוליהבה תא

 תישילש הדועסל התיבה םירזוח ויהו ,טקש חסונב התיה בוש תבשב החנמ-תליפת

 היה דחא לכ : תסנכה-תיבב ,ףתושמב תישילשה הדועסה תא םיכרוע ויה םידיסח .הלק

 יאנילוטסה "לביטש;ב .תורימזה תא דחיב םירמזמו (חולמדגד וא) גדו הלח ותא איבמ

 םיבכוכה וארנשכ .ןזחה םחנמ 'ר -- "תודועס שולש,ב תורימזהו תוניגנה לע חצנמ היה

 ןוזמה-תכרב תא םירמוג םיבוסמה ויה זאו ,תורנה תא קילדמו שמשה סנכנ היה םימשב

 םירזוח ויה ,רנ לע הלדבהו וז הליפת ירחא .לוח לש תיברע תליפת ללפתהל םימקו

 -הוולמ, תדועס םיכרועו םח הת םיתוש ,(תיבה ינב ליבשב) רנה לע םילידבמו התיבה

 .ברה תיבב בורל ,"הכלמ-הוולמ, תדועס תא םג ףתושמב םיכרוע ויה םידיסחה ."הכלמ

 ןמטוהש ,םח הת םיתוש ויה -- םירימחמ .הדיפקה אולמב תרמשנ התיה תבשה

 תא החיתרמ תירצונה תרזועה התיה םלצאש ,םיליקמ םג ויה .רונתב תבש ברעב

 אורקלמ םג וענמנ םינורחאה הלא .הז השעמ וניג םיקודאה םלוא ,תבשב םחימה

 רוסא םידוהילש ועדיב ,וקנירק רוודה !"יוג, י"ע תבשב וחתפנו ורסמנש םיבתכמ

 רוסא יכ) תאז ול ודיגיש ילבמ ,ןתוא חתופ ומצע היה ,תופטעמה תא תבשב עורקל

 .(ידוהי ליבשב תבשב הכאלמ תושעל *יוג,מ שקבל

 "םיארונ םימי, .וט

 םע .לולא שדוח תישארב דוע ,השעמל ,וליחתה הציבורבמודב "םיארונה םימי,ה

 -ילעב .הירחא םירמאנה םילהתה יקרפו ,תירחש תליפת רחאל ,םוי-םוי רפוש-תעיקת

 םיפוטע ,םיגחה ינפל תועובש המכ ,םיכלהתמ ויה ,הביתה-ינפל רובעל ודעונש ,הליפתה

 .תוננטצה ששחמ ,םהיראווצ ביבס רדוסב

 שאר לכ :המחלמ:ברע ןיעמ לש הריווא הררתשנ ,וברקתה "םיארונה םימיה,שכ

 תיבב רובידה היה ,הנשה-שאר ברע עיגהשמו .םינפ לכמ ופקשנ הדרחהו דחפה ,חוחש

 לכה ,הצלהו תעד-תולק ןיא ,קוחצ ןיא ,ךרוצל אלא םירבדמ ןיא -- רוציקבו שחלב

 .תוניצרב רמאנ

 תוחנא ,םיחוחש םישארה .ךופקתי המיאו ליח -- הבר תופיפצה תסנכה"תיבב

 רחאל .העשה חורל םיאתמש דחוימ חסונב ,יכבבו לוקב תרמאנ הליפתה ,תועקוב

 םירזפתמו ,"ובתכת הבוט הנשל, : תיתרוסמה הכרבב והער תא שיא םיכרבמ ויה הליפתה

 .התיבה

 ימיל םתיבדינב םע םיאב ויה ,"ןינמ, םהב היה אלש ,םיכומסה םירפכה ידוהי

 .ןינמב ללפתהל ידכב ,הריעה םירופכה-םויו הנשה-שאר

 תרחמל .הצחמל תיגיגח תיבב חורהו ,דחוימ ,לבוקמ חסונב ןייה לע םישדקמ תיבב

 םישבול הליפתה תעב .גחו תבשב רשאמ רתוי תמדקומ העשב הליפתה הליחתמ ,רקובב

 ןיעכ םה תועיקתה ינמז .יכבב םיעוגה םיברו םר לוקב איה הליפתה : םינבל "םילטיק,

 הבשקה כ"חאו -- תועיקתה ינפל -- הדרחו היפצ ,הממדו טקש :המחלמ לש בצמ
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 לכ -- םדאמ םמוש בוחרה ,םיקיר םיתבה לכ ויה הליפתה ןמזב .תועיקתה לוקל הבר

 .תסנכה-תיבב ויה ףטהו םישנה ,םישנאה

 ןיא םירהצה-תחורא ירחא .םירהצה רחא ,תרחואמ העשב תמייתסמ התיה הליפתה

 החנמ תליפת ירחא .רוביצב םילהת תרימאל ,תסנכה-תיבל םירזוח אלא ,חונל םיבכוש

 םירזוח ויה הנשה-שאר לש ינשה םויב .בירעמ תליפתל םירזוחו *ךילשת,ל רהנל םיכלוה

 .('ב םויב ןיאש ,"ךילשת,מ ץוח) ןושארה םויה לש תינכתה לע

 תא דועסל םימידקמ ויה ןכו ,תירחש ללפתהל םימידקמ ויה םירופכה םוי ברעב

 תא תיבב תוניכמ ויה םישנהו ,?הווקמ,ל םיכלוה םירבגה ויה כ"חא .םיירהצה-תוחורא

 ,ךרעב רטמ יצחכ ולדג ,הוועש היה יושע הז רנ) "המשנ רנ, ארקנה ,םירופיכה םוי רנ

 .(תורבקה-תיבב רבקל ביבס דדמנש ,טוחמ יושע היה ליתפהו

 "תורעק;ל םיבדנמ ,החנמ תליפתל תסנכה-תיבל םיכלוה ויה םירהצה-תדועס ירחא

 הדועסל התיבה םירזוחו ,"םיעברא תוקלמ; שמשהמ םיגפוסו ץראה לע םיבכוש ,תונוש

 םהילע תכרבמו ,"המשנה-רנ, םהיניב ,תורנה תא הקילדמ התיה תיבה-תרקע .תקספמה

 לכ, תליפתל אתווצב םיכלוה ,ןטקכו לודגכ ,החפשמה לכ התיה ןכמ רחאל .יכב לוקב

 םירזפתמ ויהש ינפל .תוחנאו יכב לש תויוצרפתהבו םר לוקב ורמאנש בירעמו *ירדנ

 םירמוא ,תסנכה-תיבב הלילה לכל םיראשנ ויה םידיחיו ,"דוחיה:ריש; םירמוא ויה

 -תיבב םידימתמה ןיב .םירופיכה-םוי יאצומב ,תרחמל קר םהיתבל םירזוחו ,םילהת יקרפ

 גהונ היהש) ןמקיפ רזעלא 'ר :יאנילוטסה "לביטש;ב ויה המלש הממימ רתוי תסנכה

 .ןמצלז ןרהא 'רו ל'דוד 'ר םיחאה ינשו ,(תבש לכ חרוא לבקל םג

 ןודא, רמזב חתופ היה ןמקיפ רזעלא 'רש רחאל ,הליפתב םימידקמ ויה םירופיכה םויב

 היה "לביטש,ב ירקיעה הלפתה-לעב .תונטק תוקספהב ,םויה לכ הכשמנ הליפתה ."םלוע

 ,םירחאו ןמקיפ רזעלא 'ר ,לקרוו והילדג 'ר ,ןמצלז לארשי 'ר -- ןיגוריסל ול ורזעו םחנמ 'ר

 ;םוצה תריבשל הדועסה תכירעל התיבה םירזפתמ ויה בירעמו "הליענ, תליפת ירחא

 בוש ליחתהל :רמולכ ,הכוסב דתי עוקתל םיצא ,םימלשו םיארי ,םיבר ויה -- הירחאל

 .הווצמב

 הרות-תחמש ,זט

 ,םהילכמ םיאצוי םירגובמה ויה וב יכ ,םידליה לש םנורכזב ,רקיעב ,תרחנ הז גח

 םינשמ ,"ןיפולג;ב םיבר ויה הז םויב .םירחאה תאו םמצע תא חמשל שממ "םיעגתשמ,

 ;וילגר ןיב תלטלטמו הרושק העולק הלחשכ ,בוחרל אצויש ימ :םישפחתמו םמעט תא

 איהשכ ,הטופקה תא שבולש ימ ;תינרוחא הנופ היחצמהשכ ,ועבוכ תא ךפהמש ימ

 -תלהקמו ,"םישדק ןאצ, :לוקב ארוקו בוחרב דמענש ימ ;ץוח יפלכ הנטיבה םע הכופה

 ."ה -- ה -- המ, :היעפו היעגב וירחא הנוע םידלי

 לש תוביסמהו ,תסנכה-יתבב םידוקירהו הרמזה ,תופקהה םיבר תובלב םיתורח ןכ

 םויב) תסנכה-יתב יאבג לצאו םינברה יתבב תולוליהה ,םייטרפ םיתבב םידידיו םיער

 לש םיתבל ץרפתהל ,םידיחי ,םמצעל םישרמ ויה הז םויב .(םיאבגה םירחבנ ויה הז
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 הזב האר רוביצהו ,רונתה ןמ םילישבתה תא איצוהלו ,הליפתה ןמזב ,םירכמו םינכש

 .סדנוק ישעמ

 העיגמ החמשה התיה ,יאנילוטסה "לביטש;ב ,בירעמל החנמ ןיב ,ברע תונפל

 ,םילספסה לע גלדמו ץפוק היה קי'ציב לכימ 'ר .זוע לכב וצרפ םידוקירה יכ ,האישל

 םושל החונמ ונתנ אלו םיחכונה לכ תא לגעמה ךותל םיבחוסו םיררוג ויה םידקורה

 .םהיניב םדא

 תספה גח ,זי

 ..הציבורבמודב חספה ליחתמ היה ולסכב דוע ?ןסינב לח חספש רמוא הז ימ

 דעומ דועב םיניכמ ויה םג ןכו ,ףרוחה עצמאב השענ היה ,חספל דעוימה ,ןמושה ןוגיט

 .םירחא םיכרצמו רכוסו הת ,הרומש הצמל חמק

 ,םידייסמ :םילכהו םיטיהרה ,תורידה תרשכהב םיליחתמ ויה חספ ינפל שדוח

 םיפשפשמ ,םידרגמ ,בוחרל חבטמה-יטיהר תא םיאצומ ;ןולחו תלד לכו ריק לכ םיקרממו

 .רבעמ ןיאל םוסח השענ בוחרה ,םתוא םיקנמו

 .םירלדנסהו םיטיחה רקיעבו ,חספה תארקל תונמזהב םיקוסע ויה הכאלמה-ילעב

 תרשכה -- היפאה תכאלמל המדק .תוצמה תיפאב םיליחתמ ויה ןסינ שדוח-שארב

 ,יטרפ םדא לצא :תורוצ יתשב התשענ תוצמה תייפא .םילכה תלעגהו ברה י"ע םוקמה

 הרוצב ;םרכש תא םלשמו םידבועה תא רכוש היה ודצמ אוהו ,םולשת תרומת

 תודחאתמ ויה תוחפשמ המכשכ ,תימצע הדובע לש סיסב לע ,("הקילוט,) תיביטרפואוק

 .תדחוימ הדפקהבו דחוימ חמקמ התפאנ הרומש הצמ .וז הרטמל

 הצמל דעונש חמקמ ,"הווצמ-תצמ, תייפאל תורובח-תורובח תודחאתמ ויה חספ-ברעב

 הדובעה .("ונלש םימ;) ברע תונפל ,היפאה ינפלש םויב דחוימב ובאשנש םימבו הרומש

 ויה "הוצמ-תצמ; תא .לוקב ללה-יקרפ תרימא בגא ,ןוזפחבו הבר תוזירזב התשענ

 ילב דחוימב וסבוכש וא ,תושדח תונבל תופמב בטיה הפוטע איהשכ ,התיבה םיאיבמ

 רדסה-לילל ןירדהמל השמיש וז הצמ .(ץמח ששח הב שיש תרחא תבורעת וא) ןלימע

 .דבלב

 ,םכייח ."וימימ החמש האר אל הבאושה-תיב תחמש האר אלש ימ, :ורמא ונימכח

 הפוקתה ךותל תינרוחא ץיצהלו בנשא חותפל היה רשפא וליא ,הציבורבמוד ישנא

 תוארל ,חספ-ברע לש םויב ,הציבורבמודב ידוהי תיבל בוש סנכיהל ,הנש 50--40 ינפלמ

 ,ךכב םיקסועה תא ופפאש טטרה לכו הדרחה לכ ,גחה תארקל הלודגה הנוכתה לכ תא

 .הנממ הלעמל ןיאש החמש וז התיה יכ םתחכונו םתיארו --

 -ינוגנ םילועו םיעקוב ויה בירעמל החנמ ןיב .תסנכה-יתב תא אלימ גגוח להק

 דחוימ ןויבצ םע םידחוימ םינוגנב אלא ,הנשה-לכ ינוגנב ושמתשה אל חספב .חספ

 לש ונוגנב *הדמעש איהו,ב םיליחתמ ויה .םהב ןיחבהל םילגוסמ ןגנ-יעדוי קרש ,םהל

 תחא לע, םירמזמ ויה כ"חא .הריהמהו תיטאה :ויתואחסונ יתש לע ,לודגה ןרהא 'ר
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 ,דוקירב םיבבוסו םידיה תא םיבלשמ ,םימק ויה ןאכו "םירצממ ונאיצוהש,ו "המכו המכ

 .קרפה רמג םע םייתסמ דוקירהו לדגו ךלוה לגעמהו ,דוקירל םיפרטצמ ויה טאל-טאל

 םישידאבש-שידאהו "םירקבשירק,ה ףא :דאמ יגיגח חסונב התיה תיברע תליפת

 דחא לכ לש ונורגמ עקב הליפתה לוק ;הזה חסונהמ בהלתשהל אלש היה לוכי אל

 .החמשמ ונרק םלוכ ינפו

 .תוצח רחאל דע ךשמתמ היהש ,"רדסה, תכירעל התיבה וכלה הליפתה ירחא

 תולוקה ודהדה -- בוחרל תאצי םאו ,תיב לכמ ועקב "הדגה,ה תא םיארוקה תולוק

 .הרידא הלהקמב םידדובה

 ,חספ-ימעטמ חוניקו ןיי סוכ לע ,תורובח-תורובח םיפסאתמ ויה ,חספ לש יעיבשב

 המכ יחרזמה לתוכב *לביטש,ב םיבשיתמ ויה בירעמל החנמ ןיב .םידוקירו הריש בגא

 ןוגנב ליחתמ היה ןושארה ."הכולמב רידא, תרשרשב םירמזמ ויהו םישנא תורשע

 ,האלה-הכו ישילשה ,ינשה ךכ ;"ול ורמאי וידודג, :הלהקמב וירחא םיננרמ ראשהו

 םינוגנו "םירצממ ונאיצוהש, םג םיננרמ ויה תאזכ הרוצב .הרושב םיבשויה ןורחא דע

 ךלוהו בבוס ,הז לגעמ ךותל חוכב בחסנ דחא לכו םידוקיר-לגעמ רצונש דע ,םירחא

 החמשהו ודקר לכה -- םילספסה לע םג םיצפוק ויה תובהלתה בורמ .המיבל ביבס

 רידאה ולוקבו ("ץלאמש,) רדניב קחצי 'ר העש התוא ול דמענ תרחא הניפב .הבר התיה

 ..."'םיה תפש לע; :םער

 .הלא לכ התאר ןיע ירשא

 םידוקירהו הרישה .הפונת רתיב תוכרענ תורובחב תוביסמה ויה חספ לש ןורחאב

 ,םילדו םירישע םיפסאתמ ויה םש ,םינברה יתבמ רקיעבו ,םיבר םיתבמ םג ועמשנ

 םיאצוי, ףאו "םמעט םינשמ, ויה םידחא .םיווש לכה -- םהיתועורזב םלוכ םידכולמ

 תטימ תואשונ "םיצל, תורבח תוארנ ויה בוחרב .סדנוק-ישעמ םישוע -- "םהילכמ

 הקדצ, וילע םיזירכמו ,(םייתסמו ךלוהה גחל למס) רטפנש "חספ, והז :"ןנימדרב,

 ."תווממ ליצת

 ,םינברה יתבב ,הווצמ-תדועסל םיפסאתמ ןירדהמ ויה ,"גח-ורסיא,ב תרחמל

 הרישב םיצרופ ויה בושו ,םידיסחו םי"רומדא ירבדמ הדגאה ירופיסמ םירפסמו

 .םידוקירו

 .(ןוויס ח"רו רמועב ג"לל ץוחמ) לבא-ימי ויה -- הריפסה-ימי :תועובשל חספ ןיב

 םירפסה .הלא םימיב ורפתסה אל םגו ,תיב-תכונח אל ,תונותח וכרענ אל הז ןמז קרפב

 גהונה לע דאמ ודיפקה יכ ,םימי םתואב שממ הדובע ירסוחמ ויה "םירמז-ילכה,ו

 וינפב ךפשו ןילוטסמ יברה ינפל אבש ,"רמז-ילכ,ה לאירבג 'רב היהש השעמו .הזה

 ינשו הרפסמ חתפית ,רפס םג היהו ךל, :יברה ול ץעי :הלדה ותסנרפ לע ובל תא

 ...7? הריפסה ימיב השעא המו ,יבר, :לאירבג ןעט ."ךוסנרפי תועוצקמה

 "םיסרוקיפא, .חי

 ? םיסרוקיפא ,הנושארה םלועה-תמחלמ ינפלש הפוקתב ,הציבורבמודב ואצמת ןכיה

 .ויה אלש טעמכ הלאכו ,היסהרפב גחו תבש םיללחמה ,םייולג םיסרוקיפאל ןאכ הנווכה
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 הלא ךא ,תסנכה-תיבל תבשב וכלה אלש םג ויהו ןיליפת םיחינמ ויה אל םידיחי קר

 ינרא'צ בייל הנמנ תסנכ-תיבב ורקיב אלש הלא םע .םרפסי רענו ויה םיטעומ הלאו

 ראשנ םלוא ,ותיב ירחא ךורכו ינוריעה רמוכה תא תרשמ היהש ,(סעטוש הק'ציביל)

 -ךרוע ,ןמשיפ ףסוי-בקעי ירחא םג ונניר .(תסנכה-תיבל אב היה םירופיכה םויב) ידוהי

 ויה ןכ .תסנכה-תיבב רקבל לדחו עגפנו ץיצהש דע ונממ אלפומב רוקחל לחהש ,ןיד

 ילואו .תסנכ-תיבב רקבל אל םמצעל םישרמש ,"דנוב,ה יגיהנממ השולש לע םיננרמ

 .ויה אל םייולג םיסרוקיפא םלוא ,הז גוסמ םינש וא דחא דוע ויה

 -תדועס ןמזב ,הפירט לש ששח ררועתה אל םעפ ףא .תיב לכב הרמשנ תורשכה

 תקזחב ויה םיתבה לכ .הציבורבמודב והשלכ ידוהי תיבב ,יהשלכ הביסמ וא הווצמ

 ? םירופיכה-םויב הליכא .ריעב דושח ידוהי םוש היה אל חספב ץמח ששח לעו םירשכ

 דחפה יכ ,הז רבד תעדה לע תולעהל היה השק ךא ,ךכל וספתנש םידחא ויהו ןכתי --

 גחב .ענמנה ןמ טעמכ היה ומצעלשכ הז רבדש דע ,לודג ךכ-לכ היה ןידה-םוי תמיאמ

 רבוע ידוהי הארנ אל גחבו תבשב .הכוס ילב דחא תיב וליפא ריעב היה אל תוכוסה

 .תבכרב אבו עסונ וא הלגעב

 הרותל ותיילעל תוכרבה תא ומע ןנשל ךירצ היה אל ,תווצמל עיגהו רגב יכ רענ

 עדי ,םהש םירוה הזיאמו אוהש תיב לכמ רענ לכ ,ונימיב גוהנכ ,הרטפהה תוכרב תאו

 .ומצעמ התושעל וז *הכאלמ,

 הלאכ .הרותב םיקסועו תסנכה-תיבב םילבמ םיבר ויה םיכוראה ףרוחה-תולילב

 ,םיחרוא-יסינכמ ,הנומא-ישנא ,ךרד-ירשי ,הרות-ידמול :הציבורבמוד אצוי ,ךיתובא ויה

 ! השעמ-ישנאו םיבהלנ םידיסח ,הקדצ-ינתונ

 "םירדח;ב ךוניחו דומיל .טי

 ,םהה םינמזב ,"םירדח;ב דומילה יכרצל הב ושמתשהש ,תיתרוסמה הטישה ףא לע

 לש םיאנתב קרש ,הנקסמל הריבס החכוה שי .םייוליעו םינואג ,םינדמל םשמ ואצי

 םתוקידאב קר ,ינוציחה םלועה ינפב םתורגתסהב םמצעל ורצי םידוהיהש ,ינחור-וטג

 יפל םהב דמללו הלאכ "םירדח, םייקל היה רשפא ,םתואנקבו תרוסמב םתוקיבדו

 .זא גוהנ היהש יפכ ,הטישדאל-הטיש

 אוהו ,האירקהו ב"אה תא תיבהמ רבכ עדי בורל ,"רדח,ל סנכנ יכ ,שמח ןב דלי

 תנבהו הפשה תנבה :הלופכ התיה ,אופיא ,היעבה .(שמוח) ארקמ דומלל דימ ליחתה

 וליטה רבכ ,הזכ ךר ליגב ,"רדח,ב וליאו ,שידיא התיה םידליה לש םאה-תפש יכ ,ןכותה

 'םירדח;ב ,ןכ לע רתי .תירבע -- ול הרז הפשב תאזו דאמ םישק ןכות-ירבד וילע

 ךושמל לוכיש ,רופיס ןיעמ אוה רמוחה םש ,"תישארב, רפס תא אל דומלל םידליה ולחה

 לע ,"ארקיוק רפסמ ליחתהל ויה םיגהונ אלא ,ןכותה תנבהב וילע לקהלו דליה בל תא

 םוגרית -- התיה הטישה .דלי יבגל ידמל טשפומו רז ןכות -- םיבירקמ ויהש תונברקה

 אל ,דמלמה יפמ האציש יפכ ,המצעלשכ איהש שידיאב תאזו ,שידיאל "הלימב הלימ;

 אל אוה ,םירבדה ןכות תא ריבסהל ללכ חרט אל דמלמה .דימלתל תנבומ התיה דימת
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 טלופ אלא ,םיטלוקו םיבישקמ ,םיקתוש םידימלתהשכ ,"רועיש,ה תא עימשמ היה

 הלהקמבו דימ וירבד לע רוזחל ויה םיכירצ םידליהו שידיאל ןמגרתמו תודדוב םילמ

 -- ןברק :ךכ שרפמ דמלמה היה -- "חוחינ חיר השא ןברק, :קוספה תא ,לשמל .תחא

 תא !קַאמשעגנייפ -- חוחינ :חיר ַא -- חיר ;רעפפַא-רעייפ א -- השא ;ןברק ַא

 -- שבכה ;ןוא -- תא :םישרפמ ויה -- "רקובב השעת דחאה שבכה תא, :קוספה

 ,ירפרעד ןיא -- רקובב ;ןכַאמ וטסלָאז -- השעת ;םענייא םעד -- דחאה :ספעש רעד

 ,הז םליגב ,רתויב הרישע התיה אל םהיפב תרבודמה שידיאה תפשש ,םידליה

 ליבשב .ןכותה תא אלו שידיאה תא אל ,תירבעה תא אל -- דמלמה ירבד תא וניבה אל

 רוזחל וצלאנ םה .תויניס םילמל המודב ,תונבומ אל םילמ לש תבורעת וז התיה םידליה

 תונשל ילב ,ויפמ ואציש יפכ קוידב םייוגיהה תא תוקחלו הלהקמב דמלמה ירחא

 םינכומ ויה וידיבש העוצרה וא לגרסהו התיה הבושק יברה לש ונזוא יכ ,חסונהמ

 .ףסונ "רבסה;ל

 לע וינפב רזוח היהש ,ונב תא ןחוב באה היה תבשב .םימדקתמו םידמול ויה ךכ

 דליה-תיבב חכונ היה דמלמה .באה לש הלודגה ותאנהל ,הלימב הלימ ,דמלמה ירבד

 -םא הניכהש ,דוביכהמ האנהב םעוט אוהו קופיסו תחנ תורהוז ויניעשכ ,הניחבה תעב

 .הז ערואמ תארקל דליה

 ךכו .ארמג דומילב םגו י"שר דומילב םג *תיגוגדפה, ותטישב ךישמה דמלמה

 ,םיכורא םילספס לע ובשי םידימלתהו ,רצו ךורא ןחלוש שארב בשי דמלמה :רדסה היה

 הלהקמב םיננשמ ויה םידימלתהו רועישה תא ליחתמ היה דמלמה .ןחלושה ידצ ינשמ

 ןונישה תא קיספהש וא בוט עמשנ אל ולוקש ,דימלת ותואל היה יובאו-יוא .וירחא

 ילכ הזיא רשאכ שיגרמ תרומזת לע חצנמש יפכ ,רבדב דימ שיגרה דמלמה .עצמאב

 תלצלצמ יחל-תריטס -- התיה הזכ הרקמב דמלמה לש ותבוגת .יוארכ *דבוע, וניא

 ויה ןכל .דחי םג הפרחהו באכהמ םומה השענ דימלתהש ךכ ,תתחונ שאר-תמולהמ וא

 .וירחא רגפל אלו דמלמה יפמ תאצויה הלימ לכ טולקל םידימלתה םילדתשמ

 :ותטילקו רמוחה תנבהל החלצה םבוחב ואשנ םידמלמה לש תוטישה ,אלפ הז הארו

 ספת -- ארמגב ליחתהשכו ,שמוחה תא ןיבהו ספת -- י"שר דומילב ליחתה דליהשכ

 .י"שרה תא ןיבהו

 ארמג ףד עדי דליהש ירחא יכ ,ארמגה דומילל עיגהל :התיה תירקיעה הפיאשה

 ך"נתה דומילב םירצקמ ויה ןכל .ך"נתה תא םג ,ומצעמ ,אליממ ןיבי -- םינעוט ויה --

 ליגב ,בורל ,ליחתה ארמגה דומיל .דבלב םינורחא םיאיבנמ םיקרפ המכב םיקפתסמו

 תויגוסה ,תורומחה תויעבה לכ לש םקמועל םידימלתה תא םיסינכמ ויה דימו 7

 הלעמל םהש ,ול םינבומ יתלב םירבד ןנשל דליה סונא ןאכ םג .םיחוכיווהו תואתגולפהו

 .ותנובתו ותסיפת חוכמ

 ,דימלת ותויהב וילע ורבעש םיישקה תא עדיו "רדח, ךינח ומצע היהש ,דמלמה

 לקהל ויה תולוכיש ,רתוי תוליעי דומיל-תוטישו הרבסה-יכרד שפחל ץוחנל אצמ אל

 הלא ויה ,יגוגדפ שוחב ונוחנ אל םידמלמה .םידמלנה םירבדה תטילקב םידימלתה לע
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 ,םידורמ םיינע ויה םבור .והשממ סנרפתהל ויה םיכירצש ,עוצקמ-ירסח םיטושפ םידוהי

 ויה םילולעש םירבד ,םינוקית ישופיחלו תויכוניח תויעבל םייונפ ויה אל םהיתוחומש

 .הסנרפה חופיקל איבהלו ךרדה ןמ היטסכ םיאנקה יניעב שרפתהל םג

 ירחא תחא העשמו ,םירהצה דע רקובה תועשמ םימייקתמ ויה "רדח,ב םידומילה

 תרונמ רואל דומילה תא םירמוג ויה ףרוחה ימיב .המחה תעיקש רחאל דע םירהצה

 וכשמנ בירעמו החנמ תליפתלו םירהצל תוקספהה ןמז יוכינב .בלח תורנ וא ,טפנ

 .םויל תועש 9--8-כ םידומילה

 ודמל םש -- םיליחתמל "םירדח, ויה .םידמלמ יגוס ינשו ויה "םירדח, יגוס ינש

 יתש ויה "רדח, לכב .ארמגו י"שר ודמל םש -- םימדקתמל ויהו ,י"שרו שמוח ,האירק

 תננשמ ,תרחא תניפב ,הינשה התיה ,תחא התיכ םע קסוע היה דמלמהש ןמזב .תותיכ

 ,םירזועב ,םימעפל ,םישמתשמ םידמלמה ויה הז ךרוצל .םדוק הדמלש רועישה תא

 ינפל תחא התיכ דמלמ ומצע דמלמה היה ללכ-ךרדב .םיליחתמ לש "םירדח;ב רקיעב

 .םירהצה ירחא -- הינשה תאו ,םירהצה

 חכונ דמלמהש דע ,רועיש ותוא םוי-םוי םידמולו םירזו ויה עובשה ךשמב

 לש ותיבב תבשב רקבל םלש בלב לכוי יכו םידימלתה יפב רוגש רועישהש ,תעדל

 ..תחקרמו הת-סוכב ,רוהט ןופצמב ,םש דבכתהלו םידימלתה דחא

 ."םירדח,ב תומייק ויה אל ,רפס-יתבב גוהנכ ,דומיל תעש לכ רחאל תוקספה

 תנמדזמ התיה לוח-םויב השפוח .םידימלתה אלו דמלמה אל -- ונהנ אל ץיק תשפוחמ

 קיזחהל םידמלמה לש תונוישרה תא קודבל אב היה זוחמה-ריעמ חקפמהש ,הרקמב קר

 ןוגכ ,םהיתבל םידימלתה תא רזפל חרכה היה רשאכ ,םירחא םירקמב וא ,"םירדח;ב

 אובל םידימלתהמ ושרדש ,הלאכ ויה םידמלמה ןיב .'דכו ,ריעב הצרפש הקילד תעשב

 דומילל -- ףרוחבו ,"תובא-יקרפ, דומילל -- ץיקב :םירהצה-ירחא תבשב םג "רדח;ל

 השפוח םהל התיה זא ,םיגחב החמיש הנשימ םידליה ושיגרה ןכל .*ישפנ-יכרב;

 םהירוה דיל תויהל םיבייח ויה רקובה-תועשב יכ ,םירהצה-ירחא תוחפל -- ,תיתמא

 .תסנכה-תיבב

 ,םידימלתה ועדי רבכ זא ,12 ליג דע ,בורל ,םיכשמנ ויה "םירדח,ב םידומילה

 וכישמה ןיסחוי-ינבו תוילוש םישענ םינמוא-ינב ויה ןכמ רחאל .םמצעב ארמג ףד דומלל

 הפוח לועב םיסנכנ הלאו הלא ויה ,םתורגבתה םע .לוח ידומילב וא ארמגב ףד דומלל

  הכאלמ-ילעב ,םינוונח ,םירחוס תויהל -- םהיתובא יכרדב םיכישממ ויהו ןישודיקו

 דומלל ,ןתודליב ,תובייח ויה אל ,םהיגוסל *"םירדח;ה יכינח לש םהיתושנ ...םידמלמו

 ללפתהל ןה"ףא ודמל תויאנקו תוקודא תוחפשמ לש ןהיתונב םלוא ;"רדח,ב ךנחתהלו

 תומדקתמו תורואנ תוחפשמ לש תונב קרו ,("סנציבער,) תודחוימ "תודמלמ, לצא בותכלו

 וא רפס-יתבב -- תיללכו תידוהי תיממע הלכשה לש הבוצק הנמ תולבקמ ויה ,רתוי

 .םייטרפ םירועישב

 לש התוחתפתהבו הייחב יזכרמ-ידוסי םרוג ושמיש הציבורבמוד לש "םירדח;ה

 םימיה לש "םירדח,ה לכ תמגודכ ,םיבר תורוד ךשמב ,ךוניחהו דומילה חטשב .ריעה
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 םג ירה .להק-ישארו רוביצ-ישנא ,םיגלפומ םינברו םיעודי םינואג ואצי םכותמ ,םהה

 ...הז רוקממ וקני םילודגה וניררושמו ונירפוס

 תירבע העונתו הלכשה כ

 יכינחמ םיבר ."םירדח;ב םידמלנ ויהש ,"שדוק ידומיל, ויה םיירקיעה םידומילה

 .תונברל וכמסוה םהמ המכו םיגלפומ םינדמל ןכמ-רחאל ויה "םירדח,ה

 וא ,"םירדח;ב הז םשל םירקבמ ויהש ,םירומ יפמ םידמלנ ויה םייללכ םידומיל

 םיטעמ קרו .יממע רפס-תיב לש וזל העיגה תעצוממה הלכשהה-תמר .םייטרפ םירועישב

 .םיינוכית םידומילב ךישמהל תולודגה םירעל ועסנ

 הציבורבמודל דעו ,ונלש זוחמב םג תובשנמ "הלכשה,ה תוחור ולחה טאל-טאל

 ןושארה ירבעה רפסה-תיב ונתרייעב דסונ ,תיחכונה האמה לש תונושארה םינשב .ועיגה

 . "ןקותמ רדח,ה --

 ןמצלוג :םייטרפ םירומ ינש י"ע ,ריעב ןושארה ירבעה רפסה-תיב דסונשכ

 הרזע אלל ,רפסה-תיב ידימלת ןיב ,תירבע העונת לש תוררועתה םג הליחתה ,ץנרמופו

 ."ונינפל םירענה וקחשי, ןיעמ ,שפנ ןויוושב ךכל וסחיתה םירוהה .םירגובמה לש דודיעו

 התע םהינש) ןייטשרוב לדייזו רוד-ןב םהרבא ויה וז העונתב םיטלובה םידימלתה ןיב

 הירפס .םידימלתה דחא לש ותיבב הירפס ודסיו םהיניב תוטורפ ופסא םידימלתה .(ץראב

 הפ-לע םיננשמ ויה תירבעה העונתה ירבח .תינוריעה הירפסל דוסי כ"חא השמיש תאז

 ודמל הז םשלו ,תירבעב תוחיש לוהינב םחוכ תא וסינ םידדוב .ספדנש ירבע ריש לכ

 ןטק ריק-ןולע איצוהל ןויסנ םג היה .תלהוקו ילשממ םימלש םיקרפ הפ-לע וננישו

 .דידבתכב

 ,ריעב תימואלה העונתה לש רוקמה התיה תירבעה הפשה תאייחה ןעמל הלועפה

 .ןמזה ךשמב החתפתהש ,תינויצה העונתל םיניערג ושמיש ךכב וקסעש םיגוחהו

 תוברתו ךוניח תודסומ .אכ

 ירבעה יממעה רפסה-תיב .1

 רפס-תיב, 1917 תנשב םקוה ,תינויצה תורדתסהה ירבח ,םיימוקמ םינקסע תמזיב

 ץיבוכורוב ,בורברפ ,יקסב'צגור ,ץיבולוו :ויה םינושארה םירומה ."ירבע יממע

 ץיבולוו .םוקמה יבשותמ -- רוטנקו ןמדירפ ;תורחא םירעמ ונמזוהש --- הבוקאילופו

 ג םירומה ינש :גרבנזיא יכדרמ לש ותיבב עבקנ רפסה-תיב םוקמ ;:להנמכ הנמתנ

 .ינויצהו ירוביצה חטשב םג םיליעפ ויה ,יקסב'צגורו ץיבולוו

 ,ןוסלנצכ י"ח :וסנכנ םמוקמבו ,ריעה תא םינושארה םירומה 4 ובזע םייתנש רחאל

 הרומה :ופסונ כ"חא ;םירומ -- (ץראב רטפנ) הדש ,(ץראב רטפנ) ןיקטרפ .ז ; להנמכ

 .ןמסנבו הקצינטולפ .פ תורומו ןמרולק .א

 ןיב רשק רשקנ ,הנבורב המוד ילילג ףינסו השרווב "תּוברת, זכרמ תמקה םע
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 ."תוברת, תשרל רפסה-תיב לש ופוריצ רבדב ל"נה תודסומה ןיבל ריעב תוברת-ינקסע

 םידומילהש ,ןעטו רבדל דגנתה ,(ץראב רטפנ) ןמצלוה בקעי דמע ושארבש ,םירוהה"דעו

 אהת תירבעה ןושלה וליאו ,(תיסור) הנידמה תפשב םידמלנ תויהל םיכירצ םייללכה

 םייללכה םידומילה םג היפל ,"תוברת, לש תינכתה יפל ןכ ןיאש המ ,הפשכ תדמלנ

 .תירבעב ודמלנ

 ,םירוהה-דעו תדמעל ףרטצה ,קהבומ תוברת-שיאו עודי גוגדפ ,ןוסלנצכ י"ח להנמה

 לש תיללכ הפיסאב ,אצי אוה .םוקמב "תוברת, ידהואו םיינויצה םינקסעה תעתפהל

 תא תחקל *תוברת, ינקסע וילע ומייא רשאכו ;"תוברת; דגנ בהלנ םואנב ,םירוהה

 הנע (?תוברת, דעו י"ע רכשנש ,רחא ןינבל רפסה-תיב רבע ןכא) ונממ רפסה-תיב

 םידימלת םלוא ,םיקירה תוריקה תא ,ןינבה תא קר תחקל םילוכי םתא, :ןוסלנצכ י"ח

 ."המלש-טפשמ,ב תונוזה יתשל רבדה תא לישמהו ,"םכל ןתינ אל

 ."תוברת, זכרמ םע ולש ישיא ןובשחב התיה הצוענ ןוסלנצכ לש תשקיעה ותודגנתה

 דיקפת וילע לטוי יכ ,חוטב ןוסלנצכ היה ,עבטה-יעדמבו תורפסב יקבכו ,החמומ גוגדפכ

 ןובאדל ; תולודגה םירעה תחאב יניצר יתוברת לעפמ שארב וא *תוברת, זכרמב םיאתמ

 .וכרעו ודובכ יפל אלש הרשמ לבקל ץלאנו ,"תחדנ, ריעל ,תיוז-ןרקל אוה לגלגתנ ובל

 -םדוק ותויהבש ,ןוסלנצכ יפלכ תודשח היסורב "תוברת, זכרמל ויה ,כ"חא עדונש יפכ

 .("הקנרכוא;) תיסורה תשלובה םע םירשק ול ויה ,לוירוא ריעב "םעטמ, בר ןכל

 םינכפהמ םידוהי לש תומש הל רוסמלו תולגל ,"םעטמ, בר לכל הקיצמ התיה תשלובה

 הנורחאה וירוגמ-ריע תא בזע ןוסלנצכ ,םנמא .ךכב ולשכנש יפוא-ישולח המכ ,םנמא ,ויהו

 היסורב "תוברת, ישארמ קלח ,םלוא .הינלופל דדנו ,החפשמ ריאשה םש ,(בוטסור)

 תונפל היה לוכי אל ןוסלנצכו ,םייזכרמ םידיקפת םש ולביק ,הינלופל םה םג ורבע

 תורירמהשכ ,הציבורבמודל לגלגתנ אוה ךכ םושמו ,וילע ץברש דשחה ללגב ,םהילא

 תעבו ,רכש ללגב ,םירוהה-דעו ןיבל ןוסלנצכ ןיב ךוסכס ץרפ ףוסבל .ובלב תננקמ

 אל םוקמ םוש ,ונחנא אלול, :ןוסלנצכ יפלכ ןמצלוה םירוהה-דעו ר"וי חיטה חוכיו

 ,ינראסל רבעוהו ריעה תא ןוסלנצכ בזע זא .."רבדה עדונ ןכא יכ ,ךתוא לבקמ היה

 .םש תירבעה היסנמגה להנמכ

 .ומייקל ולכי אל דבלב דומיל-רכשבו ערוהו ךלה רפסה-תיב לש יפסכה בצמה

 לועב םתרנש ,"תוברת, לש ימוקמה-דעווה תושרל רפסה-תיב תא ורסמו וענכנ םירוהה

 ,"תוברת, לש ילילגה ףינסה כ"ב תופתתשהב ,"תוברת, דעו תבישיב .ומויקל גאדו

 הנוש ומשו ,"תוברת, תשרל רפסה-תיב חופיס רבדב הטלחה הלבקתנ ,יחיטבא .א

 ,(ץראב רטפנ) יקסנולופ 'ה ןמזוה להנמכ ."הציבורבמודב "תוברת, יממע רפס-תיב,ל

 ךא ,הלבקתנ אל תיפסכ הכימת םנמא ."תוברת, לש תינכתה יפל ולהנתה םידומילהו

 ,תוגצהו םייתורפס םיפשנמ תוסנכהה ושמיש ביצקתה יוסיכל .ינחור דעסו דודיע ןתינ

 הטיש הגהנוה ןמזה תצורמב .הקירמאב "םיטפשנמסדנלה,מ הכימת הלבקתנ םימעפלו

 ךפה ,ססבתה רפסה-תיב ;תלוכיייטועמל תוחנה ונתינו דומילהדרכש תייבגב העובק

 .לארשייץראל הלע לודג קלח םהמ ,םיבר םידימלת םיקהו בושח יתוברת סכנל
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 םידליהרנ ,2

 רתוי לק םידלי-ןג לש ודוסי היה ,הרואכל .םידלי-ןג םקוה ,ךרעב ,1919 תנשב

 םימיצע םיישקב לקתנ רבדה םלוא .ביצקתהו םוקמה תניחבמ ,רפס-תיב לש ודוסימ

 -- והמת -- !ךרוצ הזיאל :רבדה תא "ולכיע, אל םירוהה יכ ,םידליה סויג תניחבמ

 לבא ,רפס-תיבל םיכסהל םינכומ ויה םה ..."רדח,ל וחלשל שי שמח-עברא ןב דלי

 םירוה המכ ומיכסה םיבר םילודישו בר למע רחאל קר .םידלי-ןגב תילכת לכ ואר אל

 ולגרתה טאל-טאל .תודלי ומשרנ רקיעבו ,טעומ םולשת תרומת םהידלי תא רוסמל

 דומילה-רכש .ךרעב ,40-ל םידליה רפסמ עיגה ףוסבלו םידלי-ןג המשש וז *הרצ,ל םג

 רסחה תא וסיכ "תוברת, ינקסע ;תואצוהה תא תוסכל ידכ וב היה אלו דאמ ךומנ היה

 .םירחא תורוקממ

 תינוריעה הירפסה 3

 ,ריעב ןושארה יטרפה רפסה-תיב ידימלתמ המכ ולחה םירשעה האמה תישארב דוע

 וקזחוהש האירק-ירפס תשיכרל תוטורפ ףוסאל ,ץנרמופו ןמצלוג לש  םדוסימ

 שידיא ,תירבעב םירפס הליכהש ,הירפסה הדסונ ךכ .םידימלתה דחא לש ותיבב

 הלטלוט (ןתקזחהו תוירפס תמקה לע קוחה רסא ראצה תפוקתב) תוכלמה תמיאמ .תיסורו

 ץורפב .םירתסב הלהנתה הלועפהו ,רחא םוקמל םעפ לכ ,תיבל תיבמ הדדנו הירפסה

 ובש תיבה יכ .,"דנוב,ה תושרב המצע תא הירפסה האצמ ,(1917 תנשב) הכפהמה

 ."דנוב,ל ופרטצה וילעב ,הירפסה האצמנ

 ,ןורדמל הלגלגתנ הגלפמה -- "דנוב,ה תעפשה השלחנ (1919-ב) םיתנש רובעכ

 הירפסה .םיניארקואה ידיב וחצרנ ,ןמשיפו רשומ ,םיימוקמה היללוחממ םינשש רחאל

 יחילש המכ וזרדזנ זא .הפירחה םוקמה תלאש יכ ,המויק םצעל ששח היהו וזחנזוה

 תירפס :םשב הירפסל וארקו הז םשל ורכשש תיבל םירפסה תא וריבעהו ,"תוברת,

 רפסמ לדג ךכו ,תונתמ י"ע וא ףסכב תושיכר י"ע ,םירפסה רפסמ לדג זאמ ."תוברת;

 .םיארוקה

 .םיצאנה ידיב ןברוחו סרה :ריעב תודסומה רתי ףוסכ היה הירפסה ףוס

 "רךמז-ילכ ,ה תרובח .בכ

 -- ןמליפש לאומש :םישנא 5 הרובחה התנמ תיחכונה האמה לש תונושארה םינשב

 ;הרצוצח -- שובייפ ;טניראלק -- ליפש לאירבג ;סבארטנוק -- םוחנ ;רוניכ

 -ינבו ,הדוכילו התניגנ ביטב ,הביבסבש הלועמל הבשחנ וז הרובח .ףות -- ליטֹומו

 .תונותחבו תוחמשב התניגנמ דאמ ונהנ ריעה

 לאומש לש ומוקמב :דחא-דחא ,הרובחה ירבחמ השולש ורטפנ ןמזה תצורמב

 ראשנ סאברטנוקה םוחנ לש ומוקמ ;ליפש לאירבג לש ונב אב ,רוניכב ןגנמה ,ןמליפש

 .ליפש לאירבג לש ינש ןב אב ,ףפותמה ליטומ םוקמב ;קיר



6
 

=
 

2
 

5 

-
5
 
-
 

ב
ו
 

4
?
 

: 

 ם
 ה
 ה
 ור =

1

%

 

%
 

₪
 

=
 

ם

ת

 

ם
 

2
 

=
 

₪

5

2

0

 

2

-

0

 

₪
 

₪
7
 

*
 

ר

ו

 

-
 
ח
י
ש
 

ור
 

1
-
5
 

מ

 

2 

7
8
/
0
8
 

₪
 

= 
2 
2 

א
ר
ק
א
 

ם
 

ת
ה
 

ל
 

=
 

=

 

ם
 

=
 

=
 

<
 

ת
ת
 

ם
 

ש
כ
ת
 

ר
ו
 

ז
כ
 

₪

 

8
0
7
 

=
 

-
 

ם
 

5
 
₪ 
₪ 

ם
ם
 
2
8
 
ר

ת

 
=
8
 

5 

=
 

ת
 

ד
 

א

 

קם
 
 ם =

] 

בם
 
 ה

5 
58
 
= 

5 
8 
5 
ף

כ

ת

 

תה
 
1 
 ם

* 

ב
ן
 

)
 

= ₪ =
 8 

1 
= 

5

 

=
 

*
 

2
 
7
 

ן=
 

2
 
ת
מ
 

2
5
%
 

+

 

7
%
 

5
 
ת
ם
 
מ
 

9
 

%
 

ב
ו
 

=
 

 תבשל תולח תופוא ויה ישש ימיב ג ןמצעב תופוא תיבה-תורקע בור וי ה םחל

 .לקשמב אלו הדימב םינקנ ויה תוריפו תוקרי 9 (רורמו ספרכ

 ,(םוידםוי) המדא-יחופת :הציבורבמודב ןחלוש

 ,תיעועש םג םימעוט ויה "רדס,ל חספה"גחב) רזגו ץיצמח

 הלאו

 ,ןופפלמ ,םושו לצב

 ה לע םילוע וי

 ,קלס

 הש תוקרי ה

 , ה גישה

 ה רוזיאב םידו

 רשב םילכוא וי ה

 אל םינוחמצ

 םגו םוי םוי

 ה

 הי יגדמ םיגד
 םדיש הלא .(ןייטשלגייפ) תחא החפשמל טרפ

 .(םידוהידאל ויה םיגיידה) רהנ

 ןודנ היה

 יבשות לש תונוזמ

 ,ןי

 ללכ לש הזל ,ללכ ךרדב ,המוד היה הציבורבמוד ה טירפת

 םיאפורו םיאפרמ % גכ

= 

₪ 

=
 

8
 

5 

2 

{
 

ב
}
 

ם
 

8
2
 

/
 

8

 

5

 

-:: 
ת

ת

 %
 

ב
}
 

י
+
 

ח
.
 

ה
ו
 

-
 

8 

=
 

-
7
 

2
 

2
 

3
 

!
ו
א
 
5
 

-  
%
 

 -7> 
2
 

ת
כ
 
= 
 ה

תו
 
ןב
 
ו

 

א
 
ה
 

5
 
=
 

ת

ת

 

ה
 

*
 

2
 

*1
. 

₪
 
|
 

1
 

ער
 

ור
 

!
נו 

 

=
 

וכ
 

1
ה 

 

{ב
 

5
 

4 ר
 

.ת
 

 {ב 8

תת
 

8 

=
 

=
 

2 

=
 

₪
 
|
ב 

 

5 

= 

4
 

5 

8 

וב
 

=
 

=
 

ר
ו
 

7
 

=
 ו 

צב
 

[ה
 

2
 
1
7
 

צר
 

₪ 

₪
 
!
 

הם
 

 ,רוניכב רקיעב

 ,םילכב ןגנל םידמלמ

 ,שרוד לכל

 ןינבו

 ןייחב דוע

 ,ןמזה לכ ךשמב "*רמז-ילכ, לש

 אוה היה ,באה לש

 הראשנ ליפש לאירבג תחפשמ

 הרובחה ביבס תדכולמו הדומצ

 .(חלגמ אלו רפסמ

 קר היה ,קודא שיא ,לאירבג)

 לאירבג םירפס ויה שובייפו

 ויה םהו םסנרפל

 : םירחא תועוצקמב םג םיקוסע

 00 הלכי אל

 דבלב תונותחב הניגנה .רתויב

 ריהזמ היה אל םינגנמה לש

 ילכלכה םבצמ םגו תצקמב םעוה

 ,ףפותמ ינשהו רוניכ דחא

 -- לאירבג ינב ינש ;הרצוצח

 הרובחה התנמ ,1922 תנשב

 ליפש לאירבג : הלא םינגנמ 4

 שובייפ ; טניראלק

 / % ב קרפ
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 תפוקתב יכ ,תוקוחר םיתעל אלא ,םש רקבל וגהנ אל םידוהי ךא .תוחאו אפור ויה

 ורקיב םימעפל .םידוהי תרשל דעונ וניא יתלשממ דסומש ,תאזכ הריווא התיה ראצה

 .ללכהמ םיאצוי םירקמב אלא ולבקתנ אל םילוחה-תיבל ךא ,האפרמב םידוהי

 לביקש שבוח ,רלדנס ילתפנ היה ,הפוקת התואב ,ריעב ידיחיה ידוהיה "אפור;ה

 תא עבוק היה רלדנס ילתפנ ."אפורה, ןועמש 'ר ,ויבאמ *תיאופרה ותלכשה, תא

 וא וילחמ םקש דע הלוחב תוריסמב לפטמו תחקרמה-תיבל תופורת םשור ,הנחבאה

 .תואופרל רחסמ-תיב לעב םגו רפס םג רלדנס .נ היה האופרב וקוסיעל ףסונ ...תמש דע

 אפור היהש ,(ידוהי) ןידור ר"ד םע ריעה ידוהי ורשקתה ,ךרעב ,1913 תנשב

 היהש וא םילוח לש םיתבב םירוקיב תכירעב לפטל לחה אוהו ,ינוריעה םילוחה-תיבב

 ,ןייטשנזור .מ ר"ד ,ץיבובמולוג ריד : הז דיקפתב ושמיש ןידור ר"ד ירחא .ותיבב םלבקמ

 .'חאו ארדיו רד

 תא ךא ,(בורוחורפ ר"ד וא לגס ר"ד) הנבורמ אפור םינימזמ ויה רומח הרקמב

 סופיטה תפגמ לש הפוקתבו ,ותיבב בכש הלוח לכ .רותפל היה השק םילוחה-תיב תלאש

 .םיבר םיללח הליפמ התיה הפגמהו םיבר תוקבדתהה-ירקמ ויה

 םה םגש ,תואופרל רפסמ-יתב השולשו ריעב היה (ימשר) דחא תחקרמ-תיב

 .אפורה םשרימ יפל תופורת םיניכמ ויה

 םיינישה באכ תא "םיקיתשמ, ויה זא דע .1913 תנש דע ריעב היה אל םיינישדאפור

 לופיט םא היהו ,שארה ביבס הבוטר תחפטמ לש תשובחת םימש ויה וא ש"ייב הפיטש י"ע

 ןשה תא רקועו ותדובע-ןחלושמ תבצ חקול היהש ,ףרוצה לכימ ירל םינופ ויה ,רזע אל הז

 ..היתושיחלב באכה תא הקיחרמ התיהש ,תשחולה לחר-הייחל םינפ ויהש וא ,הלוחה

 ..תבאוכה ןשה תא םירקוע םמצעב ויה ץמוא-ילעבו שפנייזע

 לש רמג-תדועת הדיבשכ ,בילטוג .ה 'בגה ריעה-תב הציבורבמודל הרזח 1913-ב

 .םיינישה תולחמל הנושאר האפרמ הירוה-תיבב החתפ איהו ,םינש-תאפור

 בחרמל תורגתסהמ ,דכ

 רבדה .בחרמל התורגתסהמ ריעה האצי ,הציבורבמוד דיל ,תבכרה-וק תלילס םע

 טפנה-תורונמ ;םיטיהרבו םישובלמב רדהל ולחה :המצע ריעב םייחה לע םג העיפשה

 ואבוהשו ריעב הכ דע ויה אלש ,תושדח תורוחס ;רתוי תופיו רתוי תולודגב ופלחוה

 ,םינוראווצ םידנועמ םהשכ תוארהל ולחה םירוחב ;תויונחה תא התעמ וטשיק ,הנבורמ

 ושכרנ ;לדג תעייבתכו םינותע לע םייונמה רפסמ ;םהידיב לויט-תולקמו תובינע

 הציבורבמוד .םיבחר רוביצ-יגוחב הטשפתהו הכלה הלכשהה ;םינשיו םישדח םירפס

 לכ ;הנידמה ףוגב יח רבא רתויו רתוי תישענ איהשכ ,םייחה-יחטש לכב תחתפתמ הלחה

 ,אלפ ןיא .וז ריעל דימ ועיגה וידה -- לודגה םלועב וא הנידמב התעמ הרקש רבד

 םהישרש וליחתה ,הנידמב םזילאיצוסה ינצינ ולגתנ רשאכ ,1905 תנשב יכ ,אופיא

 תורעש ילעב םירוחב ,םעפב םעפכ ,תטלופ הלחה תבכרה .ונריע לש עקרקב םג םיזחאנ
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 -ינבמ םיריעצ יאשחב ודכלתה ,הלא םירוחב ביבס ...םהיפתכ לע תוימכשו תוכורא

 .".ס.ס,ו "דנוב,ה לש םיגוח ומיקהו דרמו םזילאיצוס לע םירזה וצרה םהינפב ,םוקמה

 ,תוינכפהמ תורטמל ,ריעה-ידימא תאמ ,הלא םיגוח י"ע ,םיפסכ תטיחס לש םירקמ םג ויה

 ,ןמזה תצורמב ,ונוונתהו וכלה םיניערגה .ריעב וטלקנ אל שממ הכיפה-יניערג םלוא

 ,םהל היה אל "ךשמה, רשאב

 ועקשו ונתחתה ,ורגבתה ,".ס.ס,ו "דנוב,ה ירבחמ ,םיימוקמה םיינכפהמה-םיגיהנמה

 תויטילופ תודוגא בוש וצצ 1917 תנש לש הכפהמה ירחא קר .םייטרפה םהייחב רהמ

 .תונוש

 לודגה םלועה לא .הכ

 -הקירמאל ונפ םירגהמה בור .הנשל הנשמ הריגהה הלדגו הכלה 1914--1905 תונשב

 תודוה החתפתהו הכלהש ,הבורקה ינראס ריעל םג הנפ רכינ קלח םלוא ,תינופצה

 לבוק--בויק הליסמה הכירצ התיה תירוקמה תינכתה יפל .הדילש לזרבה-תליסמ תמוצל

 רפסמ זכרתי ןפ ששוזש ,ףרגה לש ותודגנתה לשב ךא ,הציבורבמוד תנחת ךרד רובעל

 .ינראסל הטנ וקהו ,תינכתה התנוש -- ותזוחא םוחתב ידמ לודג םילעופ

 הביסה .תידוהיה היסולכואה ללכמ ךרעב 30% ידכל עיגה םידדונה-םירגהמה רפסמ

 בור .יגולוכיספ םרוג םג רבדל היה ךא ,הסנרפ רסוחב התיה הצוענ הדידנל תירקיעה

 :תעדל תאז יכ .עוצקמ-ירסוחמו םירחוס-ינב אלא ,עוצקמ-ילעב ויה אל םירגהמה

 ,םירחוס לש םינב וליאו ,הב וקסעו הכאלמ םה ףא ודמל הכאלמ-ילעב לש םינב

 םימיה לש םיגשומה יפל .הכאלמ דומלל םמצע תא "וליפשה, אל םירחאו םינוונח

 תא אישהל רכבמ היה ,לשמל ,רחוס :סוחיב "םגפ, הוויה החפשמב הכאלמ-לעב -- םהה

 לש םינבה .היוצמ ותסנרפש הכאלמ-לעבל רשאמ ,תסחוימ החפשממ לטב-ךלוהל ותב

 ךרוצו םוקמ היה אלש ןמזב ,םינוונחל וא םירחוסל ויהנו הינודנ ולביק "םיסחוימה,

 ,הריגהל םיירקיעה םידמעומה ויה הלא םיגוס .הסנרפ רסוחל םרגש המ ,תופסונ תויונחב

 .(ב"ויכו םידגבל תשורח-יתבב) הכאלמב םג קוסעל היה רשפא *"םיריכמ ןיאש םוקמב, יכ

 תורחא תונידמלו תימורדהו תינופצה הקירמא תוצראל הציבורבמוד יאצוי ולגלגתנ ךכ

 ,םימיל רבעמ

 תונשבש ,הציבורבמוד לש םינושארה םיצולחה תא איצוהל שי הלא םירגהמ ללכמ

 רחאלו לארשי-ץרא רבעל םהינפ תא ומש תיחכונה האמה לש תונושארה םירשעה

 .תדלומה יפוחל ועיגה תובורמ תואלת

 הלצה ןבוחב ואשנ ,לודגה םלועה לא םהה םימיה לש תיכיטסה הדידנהו הריגהה

 .הלודגה האושהמ הטילפל ודרשש ,הציבורבמוד-ינבמ תורשעל תיסיפ
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 זו920-1914! םיתעה תלוברעמב

 םידדוש-םיערופ לומ .א

 תוליח .םידחוימ םיעוזעז אלל הרבע הנושארה םלועה-תמחלמ לש הפוקתה תיברמ

 תיזחהשכ םג .ועגפ אל םידוהיה םיבשותב םלוא ,הכותב ונכש םגו ,ריעה תא ורבע םיבר

 ושטנ םייחרזאה תונוטלשהו הציבורבמודמ מ"ק 60--50 ידכל הברקתה תיתמחלמה

 לש ישילשה הטמה זא ןכש ריעב .ערפוה אל רדסה זא םג -- ריעה תא המזןמול

 תורידה-ילעבל .הטמה-ישנא ליבשב םינש וא רדח םרחוה תיב לכבו ,יסורה אבצה

 ףסכ-ימולשת רימוטי'זמ ולביק הלא םירושיא יפלו םירדחה תסיפת לע םירושיא ונתינ

 .הרידדרכשכ

 דרמ ץרפ וז הנש ףוסב .הקילבופירה המקוהו ואסכמ ךלמה דרוה 1917 תישארב

 םג הסיסת התיה .ינקילבופירה ןוטלשה דגנ ,בולינרוק לרנגה תגהנהב ,םיניצקה

 םוש ,םלוא .דחא םויל רצוע זרכוהו ,ריעב ונחש הטמה יניצק ברקב ,הציבורבמודב

 .ועיגה אל םירבדה םימד-תושקנתה ידילו הרק אל יניצר רבד

 ,83-ה היזיבידה לש הדיחי העוקת הראשנ ריעבו יסורה אבצה ררופתה 1918-ב

 היה יזכרמה ןוטלשה םגו ריעב היה אל ביצי יחרזא ןוטלש .הסיסבמ תקתונמ איהשכ

 היסומלרדנאהו התווהתהב ןיידע התיה בויקב השדחה תיניארקואה הקילבופירה .ףפור

 -ירפכמ םיריעצ םגו דושב וקסע םיקירע םילייח לש תורובח-תורובח .הטשפתהו הכלה

 וננכיתש ,ריעה-ינקסעל דעומ דועב עדונ רבדה .ריעב הזיבל םהיניע ושטל הביבסה

 הליחת .םידדוש-תופקתה לש תויורשפא לומ דומעת רשא תניוזמ הנגה-תדיחי םיקהל

 ,םולשת תרומת ,ריעה לע הנגהה תא המצע-לע חקית איהש ,83-ה היזיבידה תדיחיל ונפ

 םיבור :קשנ רוכמל ומיכסה הדיחיה ישנאמ המכ) העצהה תא התחד הדיחיה ךא

 בקעי לש ותושארב ,תינוריע היצילימ תרוצב ,תימצעה-הנגהה הנגראתה .(םירודכו

 .ןמדלפ

 ץליס םירפכה יבשות דצמ ןושאר ןויסנ השענו הרבג הביבסה-ירפכב הסיסתה

 תא הסינה סילק .מ י"ע םתמועל הלטוהש הצצפ םלוא .הריעה ץרפתהל הצינוורוהו

 .םיצרופה

 רות יפל ,הרימשל תולילב תאצל ריעה-ינב לכ לע לטוה הנגהה ירבח םעטמ

 עדונה ערופה השארבו םינייוזמ םיבכור 6 לש הצובק ריעל הרדח תולילה דחאב .עודי

 ,ןיבורוו בוחר ךרד הריעה הסנכנ הצובקה .הביבסב םידדושה תרובח שאר ,השירג
 יפל) תודגנתהב לקתהל ילבמ ,ישארה בוחרל כ"חאו קושה 'חר ךרואל הענ הלחהו
 בייל 'ך לש ותיב -- ישארה בוחרב ןורחאה תיבל העיגהש דע (הנגהה-דקפמ תוארוה

 וסנכנ ,םהיסוסמ ודרי הצובקה ישנא .ריעה הצקב ,םירצונ יתב ףקומ היהש ,ןמרב
 .דודשל ולחהו תיבה ךותל

 םה ."קויטסוק, הנוכמה ,ןמדלפ בקעי םשארבו םוקמל דימ ועיגה הנגהה ירבח
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 השירג לא הארתהב הנפ ןמדלפ .י .תיבה תא ופיקהו םידדושה לש םיסוסה תא וקיחרה

 ,הרזעל היפצ ךותמ הארנכ ,םידדושה וססיהו ובריס הליחתב .ענכיהלו תיבה תא תאצל

 ,אובל ?הרזע,ה הששובשכו םייתניב המסחנ ךרדה םלוא .ץליס רפכמ םהילא עיגתש

 דימ רזחוהו םהמ חקלנ דודשה שוכרה .םידודש םיצפח יסומע תיבהמ םידדושה ואצי

 .םהילע דקפוה ידוהי רמשמו ינוריעה אלכה-תיבב ואלכנ םידדושה .וילעבל

 ,ריעה לע תולעל םינגראתמ הביבסה ירכאו ץליס ינבש ,תועידי ועיגה תרחמל

 הנחש ,יסורה אבצה תרזע תא ושקיב בוש .םתמקנ תא םוקנלו םהיריסא תא ררחשל

 ורזעי אלו םיילארטינ וראשי םהש ,ועידוה אבצה יניצק .בוריסב ולקתנ בושו ,םוקמב

 .םיערופל

 הכומסה תבכרה-תנחת יכו ,ריעל םיברקתמ םינמרגהש ,העומש העיגה םייתניב

 העידיה תא ול רסמש ,ןירפלה ןרהא תא בוחרב שגפ םירוטה בתוכ .םהידיב רבכ תאצמנ

 ןוגיב ףסוי םהילא ףרטצה .םתרזע תא שקבל םינמרגה לא תכלל וטילחה דימו ,וזה

 ורסמ ,ןיצקל ונפ םה .םשארב ןיצקו םינמרג 10 ואצמ םש ,תבכרה-תנחתל וכלה םתשלשו

 איה ותדיחיש ,בישה ןיצקה .הריעה ותדיחי םע אובל והשקבו ריעה תדרח תא ול

 המכ לש ,הריעה רידס-ליח עיגי תרחמל יכו ,הנחתב תויהל לטוה הילע ,ץולח-ליח

 ול וריבסהו ןיצקב וריצפה ל"נה השולשהש רחאל םלוא .רבדב ולפטיש ,שיא תואמ

 םהמ דחא ,םילייח 3 חלשו השקבל ןיצקה רתענ ,בצמה תוניצר תאו ןינעה תופיחד תא

 תא ואצמ םש ,אלכה-תיבל ועיגה םינמרגה תשולשו םידוהיה תשולש .למס תגרדב

 ףלחוה ידוהיה רמושה .םיאולכה םיערופה לע דקפומ ,ןישורבוד ךורב ידוהיה רמושה

 רזחוה ריעב רדסהו ינמרג אבצ עיגה תרחמל .ריעב ררתשה טקשו ינמרג לייחב דימ

 ,ונכ לע

 יקסדאפורוקס ןוטלש תחת .ב

 התליחת תא ןמיס ,יסורה אבצה לש ותוררופתה תובקעב ,ינמרגה אבצה לש ותרידח

 הטשפש ,תינמרגה הדיחיה םע דחי .ןוטלשהו ןוחטבה ירדסב השדח תלוברעמ לש

 םקרתהל לחהש ,שדחה ינמואלה-יניארקואה ןוטלשה יגיצנ ריעב ועיפוה ,הציבורבמודב

 הלשממה לש היחילש הלא ויה .םדוקה יטסיראצה-יסורה ןוטלשה לש ויתוסירה לע

 תא ןימזהש אוה .יקסדפורוקס ןמטהה לש ותושארב ,בויקב תיאמצעה תיניארקואה

 ועיגהש ,ויחילש .ונוטלש תא םש ססבל ול רוזעל ידכ הניארקואל רודחל םינמרגה

 ןוטלשה תמקה לע ריעה יבשותל ועידוה ,קושה רכיכב תרצע וכרע ,הציבורבמודל

 רובעכ ,ןכא .השדחה תיניארקואה הקילבופירב ריעה לש התוללכה לע וזירכהו שדחה

 .בויקב יזכרמה ןוטלשה םע רשקה םקוהו ריעב יחרזאה ןוטלשה שדחמ ןגרוא רצק ןמז

 ומשכ) 1918 ףוס דע ,הנשכ אלא דמעמ קיזחה אל יקסדפורוקס ןמטהה לש ונוטלש
 יקלחמ המכב .("שיח לפונ, ושוריפ -- יקסדפורוקס :העש התואב וצצולתה ,אוה-ןכ
 חילצהש ,הרולטפ לש ותושארב דרמה ץרפו ןוטלשה דגנ הסיסת הלחה הניארקוא
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 לש םיקמדיהה ןיב ולהנתהש ,תוברקב וברעתה אל םינמרגה .תוזוחמ המכ לע טלתשהל

 הניארקואב םינמרגהו הכפהמה הצרפ המצע הינמרגב .הרולטפ לש םיקזוקה ןיבל ןמטהה

 וארקייש עגרל וכיחו םישובכה םיחטשב תוילארטינב וגהנ ,םצראמ תוארוה לבקל ולדח

 תורשע המכ לש ינמרג בצמיליח הציבורבמודב הנח םימי םתואב .הינמרגל רוזחל

 .םייחרזאה םייחב וברעתה אלש ,םישנא

 "הציבורבמודב תיטייבוסה הקילבופירה, .ג

 םע לובגה לע האצמנו הניארקוא לש תיברעמ-תינופצה הדוקנה התיה הציבורבמוד

 םלוא ,ןיידע ףפור היה היסורוליבב ןוטלשה ,םנמא .תיטייבוס רבכ התיהש היסורוליב

 םיינכפהמ םיגוח םע רשקב ואבו הציבורבמודל ועיגהו ורדח םייטסינומוק םינלמעות

 םה םינכומ םא ררבל ,םוקמב םיינויצה םינקסעה לא םג ונפ הלא םינלמעות .ריעב

 "הביטח,כ ףרטצה אל *דנוב,ה םג .דצה ןמ דומעל טלחוהו ןודנ רבדה ;דרמל ףרטצהל

 .םינכפהמה ןוגריאל ופרטצה ,םיילאמש םיריעצ המכו םהירבחמ םידדוב קר -- ,תדכולמ

 ופינה ,םיירוביצה םינינבה לע וטלתשה ,ןוטלשה יגיצנ תא םינכפהמה ורסא דחא הליל

 ריעב ונחש םינמרגה ."הציבורבמודב תיטייבוס הקילבופר; לע וזירכהו םימודא םילגד

 רבע ריעב ןוטלשה .םהירבדכ ,"םירענה-יקחשמ, לע םיילרטיינכ ופיקשהו וברעתה אל

 .םידוהי 3 םהיניב ,םיימוקמ םיריעצ המכמ בכרומ ,ינוריע דעו ידיל

 םהלש יזכרמה ןוטלשה םע רשקהש יפילע-ףא ,םינמטהה ןיידע וטלש הביבסב

 ,בצמ רצונ ךכ .רשק םקוה אל ץראה ןופצבש םייטייבוסה תונוטלשה םע םג לבא .קתונ

 אבצ-ינינעל יטסינומוקה רסימוקה .תיאמצע הקילבופרכ הזרכוה הציבורבמוד ריעהש

 תא ביחרהל טילחה ינכפהמה דעווה .וסייגתנ שיא תואמ המכו ,הבוח סויג לע זירכה

 תא םש ורסא ,(הברעמ מ"ק 35-כ) הבורקה ץרימידלוול ושלפ וישנאו ונוטלש םוחת

 גרוהל ואצוהש ,המחלמ-ייובשכ םיקמדייה 70 הציבורבמודל ואיבהו םיינמטהה תונוטלשה

 יניארקוא) ץיבוקסל רסימוקהו ,קומע רוב ביבס ,הרושב ורדוס םייובשה .םויה תרחמל

 .רובה ךותל םייובשהמ דחא-דחא ללח ליפהו ודיבש חדקאב הרי (ימוקמ

 ,םיפרגה ינש ורצבתה םש ,הכומסה ןיבורוו תזוחאל םיטסינומוקה וצרפתה כ"חא

 דע ,תועש המכ ךשמנ ברקה .םיקמדייה 23 םתיאו ,הזוחאה ילעב ,רטלפ םיחאה

 דקפמה ינפל ובציתהו תיבה תא ואצי םה .העינכ תואל הנבל תחפטמ ופינה םיפרגהש

 תימהו הירי-תנוכמ ספת םינכפהמה דחא .םיקמדייהה םיבצינ םהירוחאמשכ ,ינכפהמה

 הגירה ןמזב .םוקמב רפחנש ,דחא רובב ורבקנ םלוכ ;םיקמדייהה לכ תאו םיפרגה תא

 .םיילרטיינ םיפיקשמשכ שחרתמל וסחייתהש ,םיינמרג םילייח המכ םוקמב םיחכונ ויה וז

 הריעה םיאב "םיצבורולטפ,ה .ד

 ריעה תא ףיקתהלו שוביכה-תמחלמב ךישמהל םינכפהמה וטילחה ןוחצנ ירוכיש

 תא ופיקתה ,םייניארקואה םייחרזאה תונוטלשה תא ףיקתהל םוקמב ךא .הכומסה ינראס
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 שא ובישה םינמרגה .קשנה תא םהמ דודשל ידכב ,םוקמב ונחש םינמרגה תוליח

 .םיפיקתמה תא וסינהו

 ספת הרוטלפ .טטומתה בויקב יזכרמה ונוטלשו היכ'צל יקסדפורוקס טלמנ םייתניב

 תוימוקמ תודירמב לקתנ תומוקמ המכב :הניארקוא לכב וביחרהל לחהו ןוטלשה תא

 הציבורבמודל םג וברקתה הרולטפ תוליח .תוירזכאב ןאכיד אוה ךא ,תויטסינומוקורפ

 היה ,היסורוליב רבעל ,ינופצה דצה קר .הירבע תשולשמ ,הסרפ ומכ הפקוה ריעהו

 םירסימוקה .הרולטפ לומ אבצ חולשל רהימ אל םש יזכרמה ןוטלשה לבא ;חותפ

 .הרזע םהל ושיחי םיטייבוסהש ,הווקת ךותמ ,הרולטפב םחליהל וטילחה הציבורבמודב

 ,ובורב ,הרולטפ אבצ .הז ששחל דוסי היהו םשפנל םיששוח ולחה ריעה ידוהי

 שפוחו עצבה תוואת ללגב קרש ,םייעוצקמ םיערופ ,םילפש םיטנמלאמ בכרומ היה

 תועידי םג ועיגה הציבורבמודל .הרולטפ תוסייגל םיבר ופרטצנ םהל ןתינש "הלועפה

 ב'צידרב ,רימוטי'ז ,בורוקסורפ :ןוגכ ,הניארקואב תומוקמ המכב רבכ וכרענש ,תוערפ לע

 םידוהיה תרקפה י"ע .לוכיבכ ,םידוהי לש תויטסינומוק תודירמ ויה םש -- 'רחאו

 ,םייניארקואה םיבשותה לש תויטסינומוקורפה תויטנה לע רבגתהל הרולטפ היה לוכי

 "!!! הניארקוא תא וליצהו םידוהיב וכה, :התיה ולש העודיה המסיסהו

 תודידיבו םולשב ויח תוטעמ םינש ינפל קרש ,הציבורבמודב םייניארקואה םיבשותה

 ללשה ןמ תונהיהל ופיצו םדדיאמצ ושענ ,םרוע תא וכפה םהמ םיבר ,םידוהיה םע

 ,תועידי ועיגה ,הרולטפ ידיב השובכה ינראסמ .תוערפ ןמזב םקלחב ולפיש הזיבהו

 תובלב חיפהל ידכ ,הציבורבמודל םסנכהב דחא םויל "הלועפ שפוח, חטבוה אבצלש

 ספתנש ידוהי לכ םיחצור ויה םייתניב .םידוהיה-םיטסינומוקה דגנ המחלמ"חור םילייחה

 םג וספתנ .הציבורבמודמ טיילדלפ ףסוי (ינראסב תבכרב) חצרנו ספתנ ךכ .םיכרדב

 תוחיצר לע ורסמש םהו ,חורבלו קמחתהל וחילצה םלוא ,קינ'צפ יבצו בילטוג השמ

 הציבורבמוד ידוהיב עורפל המיזמה לעו םידדוב םידוהי לש

 ,עובשב ישיש םוי ,ןורחאה םויב .הציבורבמוד לע ברקה ךשמנ םימי השימח

 ץלאנ ינקילבופרה אבצה יכ ,זירכהו תובוחרב יטסינומוק שרפ ףלח ,ברעה תועשב

 זירכה אוה .םידוהיב עורפל םיממוז םיארולטפהש תועידי ולבקתנ יכו ריעה תא בוזעל

 םיבר ,ןכא .הנופצ גוסנה יטסינומוקה אבצה לא ףרטצהל לוכי הצורה לכ יב ,דוע

 השבכנ ברעב וב .ןילוטסו קצוסיוול ןוויכב גוסנה אבצה םע וכלהו הזה רבדכ ושע

 .הרולטפ אבצ י"ע תבכרה-תנחת

 הרולטפ אבצל "תחלשמה, תורוק .ה

 תיבב ריעהיינקסעמ המכ ופסאתה ,הציבורבמוד ןוויכל הרולטפ אבצ ברקתהב

 באז ןולמה-לעב ברה תיבל עיגה תוצעיתהה תעב .שדחה בצמב ןודל ,קינ'צפ ברה

 ידימ טלמנ אוהש רפסמה ,ידוהי רוחב ונולמל עיגה התע הזש ,עידוהו סייוודמז
 ףמנמשו ינוניב הבוג לעב ,25 ןבכ הארנ אוה ;הפיסאל ןמזוה רוחבה .םיארולטפה
 -תרשרש ; תוקירבמ-תוחצחוצמ םיילענ לעונו תצהוגמ הפילח שובל ,יעשמל םיחלוגמ וינפ
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 המכ לע בהז-תועבט דנע ןכו ,הייזחה סיכבש בהז-ןועשל הדומצ התיה ותייזח לעש בהזה

 ידיזלע ספתנ רחסמ"ינינעב וכרדבשו קסיורבובמ ואצומש רפיס רוחבה .ויתועבצאמ

 אוה .טלמיהל חילצה אוה ךא ,םיבר םידוהי גרוהל ואיצוה הכותמ ,תבכרב םיארולטפה

 תצק ללותשהל "שפוח, םהילייחל תתל וטילחה יארולטפה אבצה יניצקש ,עמש

 יבוטמ ,שיא 12 תב ,"בוטדןוצר, לש תחלשמ ורגשי םידוהיה םא ךא ,הציבורבמודב

 םיפסאנהמ םידחא יניעב .הערל ריעב ועגפיי אל ,םידקפמה ינפ תא לבקל ,הידבכנו ריעה

 חילצה דציכ ,טלמנו ריסא היה םא :והמתש ויה .לגרמ אוה רוחבהש ,דשחה ררועתנ

 תצעכ תושעל טלחוה כ"פעא ?םיטישכת דונעו חצחוצמו שבולמ אוהשכ ,הריעה עיגהל

 .רוחבה

 הירבח .השארב קינ'צפו ןמצלז םינברה ינש םע ,רהמישיח הבכרוה תחלשמה

 רבחו רפסה-תיבב הרומ ,ןיקדרפ .ז ;"תוברת; רפסה-תיב להנמ ,ןוסלנצק י"ח :ויה

 ; רלדנסה באזירכששי ;רחוס ,לפמג בד-ןרהא :רחוס ,םיובנייש ןועמש ; הליהקה"דעו

 לבקל ,תבכרה-תנזת רבעל תחלשמה האצי רקוב תונפל תבשב .םישנא השימח דועו

 .חלמו םחלב ,יארולטפה אבצה לש םידקפמה ינפ תא

 הריעה םיארולטפה וצרפ ,תבכרה-תנחתל הכרדב התיה תחלשמהש ,העשב הב

 ופסאו ודדש ,תיבל תיבמ ורבע תוצובק-תוצובק .םידוהיב םיערופו םיללותשמ ולחהו

 ,הנחתל וליבוהו תולגע לע וניעטה םיצפחה תיברמ תאו ,םהיניעב ןח אצמש המ לכ

 םיריעצ ,וכוה םידוהיהמ םיבר .תויראשב םהיקש תא ואלימ םיירצונה םיבשותה וליאו

 .רפסה ןמספ שריה 'רו ,טחושה קחצי 'ר :וחצרנ ריעה יבשותמ םיינש ,ורסאנ םידחא

 ,ןיידע וויק םיירהצה-ינפלש תועשב .ועגפ אל םידליבו םישנב ךא ,םיעוצפ המכ םג ויה

 ,וגכ לע בשוי רדסהו םיהובגה אבצה-יניצק םע דחי תחלשמה רוזחת טעמ דוע יכ

 .םויה לכ הכשמנ תוללותשהה ךא

 םיערופהו הדועת וסיכמ אוה איצוה ,רוחבה ןסכאתה וב ,ןולמל ועיגה םיערופהשכ

 תבכרה-תנחתל וחלשנש ,םישנ יתש הריעה ורזח םייתניב .וב עוגפל ילבמ ,ושפנל והובזע

 ןורקב האלכנו הרצענ תחלשמה :הערה הרושבה ןהיפבו ,תחלשמה ירבחל ןוזמ םע

 .רקב תלבוהל

 שרד ,םירצונה םיבשותה ינפב םואנ אשנ ,הריעה דקפמה עיגה ,'א םויב ,תרחמל

 ופסאתיש םידוהיל רוסמל םשקיבו *"םיקיבשלובה-םידוהיה ישעמ ירחא ררגיהל אל, םהמ

 תסנכה-תיבב ףסאתה בר להק .וירבד תא םהינפב תאשל אובי אוה יכ ,'ב םויב ,תרחמל

 ,םידוהיל רסומ ףיטהל לחהו המבה לע הלע ,םיניצק המכ תיוולב עיפוה דקפמה .לודגה

 ונל םתערפה םידוהיה םתא, :רמא אוה .םתנידמ תא ןנוכל םיניארקואל םיעירפמש

 המ .ךכ לע םכל ונערפ ונאו ,םירחא תומוקמבו בורוקסורפב ,ב'צידרבב ,רימוטי'זב

 קוסעלו רוחסל םכל םינתונ ונא ןיאה ?ונל םיעירפמ םכנה עודמ !ונתאמ םיצור םתא

 ."! הניתשלפל וכלו ומוק -- ונלצא םכל ער םא ? תונרגתב

 ,עבשנו הרות-רפס איצוה ,וחתפ ,שדוקה-ןורא לא ןייטשגנוי באז 'ר ץפק ןאכ

 .אופיא המלו ,םירשיו םידבכנ םישנא םלוכ ,הקיטילופמ םיקוחר תחלשמה ירבחש
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 יכ י'תיצר ןכל :םירשיו םידבכנ םישנא םהש ,יתעדי, :ךויחב בישה דקפמה !ורצענ

 םיקזוקה תא ונל וריזחי םכלש םיקיבשלובהש דע הבורע-ינבכ םקיזחאו ילא ואובי

 תועש 24 ךשמב םאו ,רחמ דע דעומ הזב םכל עבוק ינירה .םהידיל ולפנש םייובשה

 לש ידוהיה עבורה תא סורהאו תחלשמה ישנא תא גרוהל איצוא ,ונילייח ורזחוי אל

 ירבח, :ולשב אוה םלוא ,לודג םוכס דקפמל ועיצהו םיפסכ ףוסיאב ולחה דימ .*ריעה

 ."הבורע-ינבכ וקזחוי תחלשמה

 םיבר ודימשה ,הריעה םינכפהמה הרזח וצרפ ,םכשה רקובב ,'ג םויב ,תרחמל

 -תיריב גרוהל ואיצוה ,לוגירב דשחנש ,ידוהיה רוחבה תא .ריעה תא ושבכו םיערופהמ

 -- ץיבוקסל דקפמה זירכה -- הזבנה ץרשב לפטל ןמז התע יל ןיא, .קושה רכיכב ,חדקא

 לדגו ךלה ,ריעה ימוחתב ברקה להנתהש ןמזב .וב הרי וידי ומבו ,"וילע יל עודי לכה

 ,םישנ 4 וכלה 'ג םויב .תבכרה-תנחתב ,םיארולטפה ידיב םיאולכה םידוהיה רפסמ

 תוברקה וחקלתהשכו תבכרה-תנחתב םירוצעל לכוא רוסמל ,ןמצלז ברה תשא ןהיניב

 -תנחת רבעל ומדקתה םינכפהמהש דע ,םירוצעה ראש םע םש וראשנו רוזחל ולכי אל

 תא םתא וליבוה ,ינראס רבעל וגוסנ םיארולטפה .הושבכ רצק ברק ירחאו תבכרה

 .תבכרה-תנחתב םש םוקיזחהו ינראסל םואיבה ,םידוהיה םירוצעה

 רפסב ,ץראב אצמנה ,ןיקדרפ .ז ,הירבחמ דחא ידי-לע ומסרופ "תחלשמה; תורוק

 .וירבד ןלהלו ('ג)"ןילהוו טוקלי,

 -תיבל .הציבורבמודל 1918 ויתסב יתעגה ,בויקב ינויצה-זכרמה תוחילשב ידודנב

 תא יתלביק ןוצרבו ,תונושארה תותכב הרומ היה שורד "תוברת, יממעה רפסה

 -תנשל םוקמב ראשיהל ,רפסה-תיב שארב ודמעש ,םיימוקמה םינקסעה תעצה

 .הבורקה םידומילה

 תוממוקתהו תינמרגה תיזחח לש התוטטומתה םע ,םיטעמ םישדח ורבע אל

 הליחתה הרייעהו םיימוקמה םיטסינומוקה םג ונגראתה ,ןמטהה דגנ םיניארקואה

 תוידוהיה תורייעהו םירעה לכב ומכ ,הציבורבמודב .הינשל תחא תושרמ תרבוע

 ,ללכב ,םינויצה םיליעפ ויה הב ,תרחבנ הליהק זא המייקתה ,םהה תוזוחמב

 לדתשה ,הזה בושיה לע וכתינש ,תולודגה תוינערופה ןמזב .טרפב ,"ןויצדיריעצ,ו

 .רשפאש המכ דע םידוהיה לבס תא לקהל הליהקהידעו

 לנפב הינשה םעפב ופגינ םיקיבשלובה תוגולפש רחאל ,1918/19 ףרוחה עצמאב

 מ"ק 3 קחרמב האצמנש ,תבכרה-תנחתל םיקמאדייה תגולפ הרדח ,הרולטפ אבצ

 ,רסאמ תנכס תמחמ .תבשיליל היה .ןירוה רהנה לש ינשה רבעמ ,הרייעהמ

 יתנל אל ,דחאכ םיחצנמה םיניארקואהו םיגוסנה םיקיבשלובה דצמ היופצ התיהש

 םתיבש ינא רכוז םלוא ,ינורכזמ טמשנ ומש) ידימלתמ דחא תיבב אלא ,יתיבב

 ,תלדב תוקיפד םואתפ ועמשנ ,הינשה תרומשאב .(רפסה-תיב רצח לומ דמע

 םשב יתאב, :אבה יפמ הבושת הנתינ "!קפודה ימ, :תיבהיינבמ דחא תלאשלו

 יתלוכי אל ."קינ'צפ ברה תיבל דימו ףכית אוביש ,ןיקדרפ תא שקבל םינברה

 להנמ תא ,ןמצלז ברה תא םג םש יתאצמ קינ'צפ ברה תיבל יתאבשכו ברסל

 הגאד .םינקסע רפסמ דועו "הטסורטס-יקסנצשאימ,ה תא ,ןוסלנצכ רפסה-תיב

 תרטמש ,יל וריבסיש ילבמ םג ,יתוניבה .םיבשויה לש םהינפ לע הכוסג התיה הבר

 ונממ שקבלו תבכרה תנחתבש הגולפה דקפמל תחלשמ רגשל התיה הפיסאה

 ויה אל םידוהיה ינזאל ועיגהש תועומשה .םורגופ ינפמ הרייעה לע רומשיש

 ןוחטב לכ היה אל ,הביבסב םידוהיה יבושי לע רבעש ןויסנה רואלו ,תודדועמ

 יתעידי ללגב ,תאז תוחילשל ופריצ ,הרובחבש ריעצה ,יתוא .תחלשמה תחלצהל

 .תיניארקואה הפשה תא
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 ךא .םיאופקכ וארנ ,גלשה יסוכמ ,תובוחרב םיתבה .רקובב שולש העשב ונאצי

 דחפ אלמ םבלש ,תוהמאו תובא םיצצורתמ הלאה תונועמה ילתכ ךותבש ,ונעדי

 ,רשגל ונעגהשכ .הרייעב ידוהיה בושיה לכ לרוגלו םהיםלרוגל ,םהידליל הגאדו

 תוירולב וציצה םהיתחתמש ,הדלפייעבוכ ישובח ,םיקזוק רמשמ י"ע ונרצענ

 וסיכב רקי בהז-ןועש היה ןוסלנצכל) וניסיכב ךרענש שופיח ירחא .תועורפ

 ןיצק ונינפ תא לביק םש ,הנחתל ונוליבוהו םיקזוקה ונתוא ופיקה ,(ונממ חקלנו

 רבכ ונאצמ וב ,ןורקל ונתוא וסינכה םיתניב .ונניא דקפמהש עידוהו ךומנ

 .םידוהידאל םגו (הציבורבמוד יבשותכ םונרכהש םהמ ,םידוחא םידוהי םיריסא

 ורזח רפסמ תועש רובעכ .הרייעל ךרדב הלודג הנוכת וניאר רחשה הלעשכ

 .ליחתה רבכ םורגופה -- תרתוימ ונתוחילשש ,ונוניבה .הזיב םדיבו םיקזוקה

 .טחושה גרהנ תוערפה תעשבש ,ונל עדונ םויב וב

 יתייה ינאו ,םוקמב החפשמ התיה אל ןוסלנצכל) תחלשמה ירבח לש תוחפשמה

 ,םידגבו לכוא ונל איבהלו ונילא עיגהל ךרד ואצמו ונל וגאד (החפשמ ילב ללכב

 ,םירהצה רחא ,ישילשה םויב .םימוי ,םוי רבע -- ןורקב תבשל ונפסוה םיתניבו

 .ןילוטס ןוויכמ ,ןירוה רהנה לעש ,לזרבהיתליסמ רשג דצמ תוקזח תוירי ועמשנ

 הדוקפ ונל הנתינ זא .הנחתה תא םיפיקתמו םיברקתמ םיקיבשלובהש ,ררבתנ דימ

 ;קיעצפ ברה םע דחי ןורקהמ יתדרי .ינראס ןוויכב לגרב תכללו ןורקהמ תאצל

 וקרש ביבס .וב עוקת ראשנ ילדרעמ דחאו ברה גלשב ילגר ועקש הדיריה תעשב

 לש הרוש הדמע םידחא םירטמוליק קחרמב .ונכרדל ונצא ונחנאו םירודכה

 .תונורקה דחאל ונסנכנ םיפיקזה תדוקפ יפלו ,אשמ"תונורק

 הנחתב ונתיינח .ינראסו הציבורבמוד ןיבש הנחתל העיגה תבכרהו דרי ברעה

 ,רפסמ םישדח ינפל ,םיקזוקה י"ע וחצרנ ןאכ יכ ,דחפ ונלוכ לע הליטה תאז

 .תושק תועש הלא ויה ,ןכא .הציבורבמודב ידיאה רפסה"תיב לש םירומ ינש

 ונל ואיבהש ,תחלשמהיירבחמ דחא לש ותבו ןמצלז ברה תשא םג ויה ונתא

 ונעגהשכ .םש ללותשהש ברקה תמחמ הרייעל רוזחל ולכי אלו ,לכוא ,ןכרדכ

 תאו דוחל םידוהיה םיריסאה תא ,ונתוא הנמ ,ןיצק"ןגס ןורקל סנכנ ,הנחתל

 םידוהיהו םחליתפ םע הת םכל ןתינ, :ןושלה הזב עידוהו ,דוחל םידוהי-אלה

 -- לנאו ,"יודיו, םירמוא וליחתה םינקזה רתיו םינברה ."גרוהל 10 העשב ואצוי

 תנחתב יתררועתה ..יתמדרנו הורפיליעמב יתיסכתה ,ץעדןדא ישאר תחת יתמש

 .תבכרה תנחת לש הנתמהה"רדחל ןורקהמ ונתוא וריבעהשכ ,רקוב תונפל ,ינראס

 דועו וטקש אלו וחנ אל הציבורבמוד ישנא :ונל הרק סנ -- כ"חא יל ורפיס

 ,העומש דוסי לעו םשל םוקמהיתונב יתש ואצי ,ינראסל ונתוא וריבעהש ינפל

 .לועפל וליחתה ,דייתנתמב וילע עיפשהל רשפאו יברס אוה הנחתה דקפמש

 .םיחצורה ידימ ונאצוהו ןינעה רדוס ,הנחתל ונעגהשכ הנהו

 ,הציבורבמודב תוערפה לע םיטרפה ונל ועדונ ,הנכסהמ ונלצינש רחאל קר

 לטוה ,ינראסב המייקתנש תחלשמה לש תוצעיתהב .'וכו תויונחה ,שוכרה תדידש לעו

 גישהלו ,רצונש בצמהו תוערואמה לע רוסמל ,בויקל עוסנל ילעו ןוסלנצכ לע

 ,ונאבה הרזעה תא .למוה ךרד -- הרזחו ,ריזומ ךרד ונאצי בויקל .תיפסכ הרזע

 .ךרע לכ היה אל ףסכל :ספאכו ןיאכ התיה התלעות םלוא

 אל זאמ .הציבורבמוד תא בוזעל יתצלאנ חספ ברעבו ,ורבג תופידרהו תונכסה

 רפסה-תיבבו תונויצה יכרב לע וכנוחש ,היתונבו הינב תא םלוא ,היתיאר

 .תואלקחבו ריעב הדובעב ,םיבשומב ,םיצוביקב :ץראב ינא שגופ ,"תוברת,

 תודיסחה תרוסמ לע הכנוחש ,תאז הביבחו העונצ הליהקש ,והשימ תעד לע הלעיה

 "? דוע תמייק הניא ,תיצולחה תונויצהו

 .םיאבה םיטרפה תא תללוכ ,סנ יפילע "תחלשמה, הררחוש דציכ ,תרחא אסריג

 וב םיאצמנה תא הנמ ,םיקזוקה דחא סנכנ ,ינראס תנחתל םירוצעה םע ןורקה עיגהשכ

 םינברה .העש רובעכ רוקיבה הנשנו רזח ןכו ,גרוהל םידוהיה ואצוי םויב ובש זירכהו

 ייודיו; ורמאו ץראה לע ובכש ,ןיליפת-םירוטעו תותילט-םיפוטע ,תחלשמה ירבחמ קלחו
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 ,םיקזוק ינש תיוולב ,ינראס תנחת לש טנדנמוקה ןורקל סנכנ םואתפ .םילהת יקרפו

 לא הנפ ,ודבל טנדנמוקה רזח המ"ןמז רובעכ .אציו םולכ רמא אל ,םירוצעב ןנובתה

 .הגה איצוהל ילבמ ודמעו ומק םירוצעה *!ידיב םיאצמנ םתא ,ומוק, :רמאו םירוצעה

 טנדנמוקה ."! םיקלאה ידיב ונא, : םינברה ול ורמא ,ל"נה וירבד לע רזח טנדנמוקה רשאכ

 וססיהו םהל געול אוהש ודשח הליחת ."םכררחשל יחוכב םג שי ,ינא לבא, :הנע

 הבוט ךתבשחמ םא; :ורמאו וילא ונפ ,הבושתל הכחמ אוהש ,וארשמ םלוא .תונעלמ

 היהת םהמ תחלשמו הבוטל ךורכזי ינראס ידוהי ,ונררחשל רמוא התא םאו תמאב

 הנע ,"םויה דוע ינראס ידוהי לש תחלשמ לבקל ינא ןכומ, ."ךינפב בציתהל הנכומ

 ול ואיבה ,טנדנמוקה ינפב ינראס ידוהי יגיצנ ובציתה םויב וב ,םנמא .טנדנמוקה

 "תחלשמה; הרוח אל טנדנמוקה תצע יפל .םירוצעה וררחוש דימו הנוגה ףסכ-תנתמ

 .ינראס ידוהי לצא חראתהל םימי המכ הראשנ םא יכ ,הציבורבמודל דימ

 היה ובסש ,םהינפב הלה הדוותה טנדנמוקה םע םתשיגפב יכ ,ורפיס ינראס יגיצנ

 ןיליפתו-תותילטב םינברה ותוארבש ,רמא אוה .יברס ךפהו רצנתה ויבא וליאו ידוהי

 .םררחשל טילחה דימו ,ךכ ללפתמ היה אוה םגש ,ובסב רכזנ

 רדס טילשמ ?יקסניטוביז דודג, .ו

 .םיקיבשלובה י"ע ושרוג בושו תועובש המכ ריעב וטלש םיארולטפה-םיניארקואה

 םיניארקואה ורזח םימי המכ רובעכ יכ ,דמעמ םינכפהמה וקיזחה אל םעפה םג םלוא

 ורבעו ריעה תא ובזע ,"תחלשמה, ירבח ויהש הלא םהיניב ,םידוהיהמ םיבר .הריעה

 םיבורק-םיחאכ םיטילפה תא ולביק היבשותש ,הכומסה קצוסיול םבור ,םירחא םיבושיל

 וסנכנש ,םיניארקואה .םתוא וליכאהו םתוא וחריא ,םתלוכיבש הרזעה לכ תא םהל ושיגהו

 יכ ,הזיבה תא קיספהל וצלאנ םלוא ,דודשל םיתבה לע בוש וטשפ ,הציבורבמודל הרזח

 ,(הרוטלפ---יקסניטוב'ז םכסה יפל) יקסניטוב'ז יסייוגממ ,הירטסוא יאצוימ ידוהי דודג

 םהיתבל וללה ורזח םיטילפה ברקב רבדה עדונשכ .רדס הכותב טילשהו הריעה עיגה

 .םלולסמל םירזוח ולחה םייחהו

 לש ןוטלשה טטומתהל לחה םייתניב ךא .ריעב רדסו טקש היה םישדוח המכ

 י'ע השבכנ הציבורבמוד .הילע וטלתשה םיטייבוסה-םיסורהו הניארקואב הרוילטפ

 ןוטלש לש םייעובש רחאל .םינלופה ינפמ םיסורה וגוסנ םישדח המכ רובעכו םיסורה

 ףוסבל .םימי המכ וכשמנ םינלופה ןיבל םהיניב תוברקהו םיסורה בוש ורזח ינלופ

 םלועה-תמחלמ ץורפ דע הב וראשנו ,1920 תנשב ,תינשב ,ריעה תא םינלופה ושבכ

 .(1939) היינשה

 תידוהיה הליהקהו ינוריעה ןוטלשה .ז

 -דעו םקוה המוקמבו "הבארפוא-היקסנצשאימ,ה הלטוב 1917 תנש לש הכפהמה םע

 .תויסחיו תויללכ תוריחבב רחבנ אוה םגש ,("טטימוק"ינלטינלופסיאע) ינוריע לעופ

 תקפסא רודיסב ןכ-ומכ קסע אוהו "הבארפוא,ה ידיב םדוק ויהש ,הלא ויה וידיקפת
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 הכשמנ םינמרגה דגנ המחלמה רשאב ,תושבושמ ויה הרובחתה-יכרד יכ ,ריעל ןוזמה
 ויה :ןתיא היה אל היסור םינפב בצמה םג :(םירטמוליק 50-כ) הבורק התיה תיזחהו
 הניקתה ותלועפ לע דיבכהו ןוזמ-יכרצמב רוסחמל םרג הז לכו תוכיפה-תונויסנו תוכיפה

 םהל ורשפיאש ,םיימוקמה םירחוסל םירושיא איצומ היה הז דסומ .לעופה"דעווה לש
 .הריכמל הריעה םריבעהלו םירחא םיבושייב םיכרצמ גישהל

 ךות התיה ותדובע .גרבנטור בייל דמע ןושארה ינוריעה לעופה-דעווה שארב

 ריכזמה :רכשב ודבע םידיקפ 3 קר ;הרובע לביק אל רכש םושו ,אדירג תובדנתה

 (שמש בא) שמשה:חילשהו (ןמצלז לאומש) תונובשחה-להנמ :(סקאווסיוא קינומ)
 ,שדח לעופ-דעו רחבנ 1918 תנשב .בוטולוז ריאמ-בקעי 'ר לש ותיבב היה דרשמה

 .(ץראב רטפנ) בילטוג השמ היה ריכזמהו ןמליג דוד דמע ושארבש

 ,"שאר,ע) ,"הבולוג, הנמתנ ומוקמבו דעווה לטוב ,םיניארקואה ידיל רבע ןוטלשהשכ

 -להנמ -- ריכזמהו ,ןמצלז לארשי 'ר הנמתנ הז דיקפתל .("הטסורַאטס, ןיעמ ,"ןקז;

 הז דסומ םג לטב ,יקסדפורוקס לש ןוטלשה לטבתנשכ .ןמצלז לאומש היה תונובשחה

 .הליהקה םייקתהל הכישמה ,םידוהיה לש הדיחי תוגיצנכ .םייקתהל לדח אוהו

 -ידעו רוחבל םהיתובשומ-ירעב םידוהיה ולחה ,היסורב הכיפהה ירחא ,1917 תנשב

 ,םיינוריעה תודסומלו ("תדסימה הפיסאה;) הנידמה תודסומל תוריחבה תמגודכ .תוליהק
 שיא לכל התיה הריחבה תוכז ;תויסחיו תויללכ תוליהקה-ידעול תוריחבה םג ויה

 .הלעמו 18 ליגמ השאו

 תא ןגראל ("דנוב,ו םינויצ) תוגלפמה ינקסעו הציבורבמודב רעונה-יגוח ושגינשכ

 יד היה םרפסמש ,םיינוציקה םיקודאה דצמ הפירח תודגנתהב ולקתנ ,תוריחבה

 םיישפחה םע הלועפ-ףתשל ובריס ללכבו ,םישנל הריחב תוכז ןתמל ודגנתה םה .רכינ

 ,תסנכה-יתב יאבגלו םינברל ןינעה תא רוסמל ךירצ יכ ,התיה םתעד .דחא דסומב

 .הליהקה-דעו תא ווהי הלאו ,תסנכ-תיב לכמ םיגיצנ ורגשי םהש

 3 ןיב הלהנתה המחלמה .תוריחבב ףתתשהל םיכסהל םידרחה וצלאנ ףוס-ףוס

 : ומאנ ,תסנכה-יתבב וכרענש ,םע-תופיסאב ."לארשי-תודחא,ו "דנוב , ,םינויצה : תוגלפמ

 ץיבולוו ,('זויוס-יקסמאיזה םעטמ יאבצ םינישדאפור) ןמרב ר"ד :םינויצה םעטמ

 .מו רשומ .ז -- ?דנוב,ה םעטמ ;("תוברת, רפמה-תיב לש םירומ ינש) יקסב'צגורו

 הרחבנו ןידכ וכרענ תוריחבה .םיימוקמה םינברה -- ?לארשי-תודחא, םעטמ ;ןמשיפ

 הגלפמה גיצנ ,יקסבוקנמ םהרבא רחבנ הליהקה ר"ויל .תוגלפמה לכמ תינויצילאוק הליהק

 .(הקירמאב רטפנ) תינויצה

 הידיקפת תא אלמל הליהקה הלכי אל תונוטלש-יפוליחו תופוכתה תוכיפהה ללגב

 ןוטלשה תפוקתב םלוא .תידוהיה היסולכואל ןוזמ תקפסא תחטבהב ,רקיעב הזכרתה איהו

 םהל קפסל ,הליהקה תאמ םיניארקואה תואבצ תובורק םיתעל ושרד ,הרולטפ לש

 בצמב התוא דימעהש המ ,םהיתושירד תא אלמל הצלאנ הליהקהו ,יוכו םינידס ,לכוא-ילכ

 .השק יפסכ

 ןוטלשה ססבתהשכ קרו ,םייקתהל הליהקה הלדח (1920) םינלופה שוביכ םע

 | .שדח סיסב לע הליהקה הנגרוא ינלופה
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 .קז בקעי ,ץראווש םייח ,הנרושט ארזע ,ןוגב ףסוי ,ןייטשלרפ םהרבא ,ןמצלז רזעילא : (ןימימ) םידמוע

 ,ןמלדנג לאומש | ,(ר"וי) יקסבוקנמ םהרבא ,רדניב םהרבא ,קפרח יכדרמ |: (ןימימ) םיבשוי
 .ןייטשלרפ וקרב ,ץראווש יכדרמ
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 :םיינויצ םינקסע לש הצובק

 .דוסי 'ש ,ןייטשלרפ 'י ,ןמצלוה הניד ,ןייטשלרפ 'א ,לגייב 'י ,(?) ,ןוגב 'י ,הנרושט 'ע : לאמשל ןימימ

 .ןייטשרג 'מ ,יקצולס 'י ,ךוטצרבש 'ב : הטמל השלשה



 [רדנזב] רוד *ןב .ד .א

 םייחה תכרעממ םיקרפ וס

 עדייל ןואמצהו תיתרבחה הסיסתה א

 ובשי וברקב םעהמ םילדבנו םינוש םמצע תא ואר םינש תואמ ,הציבורבמוד ידוהי

 לככ -- ,הציבורבמוד ידוהי .םילדבנו םידחוימ םה"ףא ויה םהלש םויה-יקבאמ ! ויחו

 םיקבאמה ףא-לע ,ןיכרע-ייונישל ורתח אל -- ,ןילופבו הניארקואב ,היסורב םידוהיה

 הציבורבמוד ידוהי .עגמב םוי-םוי ואב םתיאש ,םימעה ךותב תונוש תועונת לש םיינחורה

 תורומתל הפיאשהו הסיסתה ףא-לע םייתרוסמהו םייאמצעה םהייח חרוא לע ורמש

 .הנושארה םלועה-תמחלמ ינפלש הייסורב ורבגו וכלה ךולהש ,תוינידמו תויתרבח

 םיינויצה םיסרגנוקה ידה ועיגה םירשעה האמה תלחתהבו הרשע-עשתה האמה ףוסב

 ,התנימ ראצה תלשממ .הציבורבמודל םג -- היסורב תינכפהמה הסיסתה ידהו םיינושארה

 םינברה-רנימס לש ךמסומ ,"םעטמ, בר ,תורחא תוליהקב ומכ ,הציבורבמודב ,ןמז ותואב

 םידלונ ,םיאושנ םושרל ,תונוטלשה יפלכ םידוהיה תא גצייל היה ודיקפתש ,רימוטי'זב

 ויה ,הלשממה ידי-לע ומקוהש ,םיימשר םינברל רפס-יתב יכמסומש ,עודי היה .םיתמו

 דגנ םתמחלמב .םיידוהיה םייחה חרואלו תרוסמל ,תדל זוב-ישגר ירודח םיליכשמ

 תושגרב תושק תועיגפמ וללה ועתרנ אל ,ידוהיה רוביצה לש ובור ,םיקודאה םידוהיה

 ויה ,םירחא םידוהיל ומכ ,הציבורבמוד ידוהיל .וילע םישדוקמ ויהש םיכרעבו םעה

 ,תיתדה םתנומא לש רקיעו דוסי -- םהלש תונוילעה רבדב הפקשההו דומלתהו ך"נתה

 וכמתסהש ,הציבורבמוד ידוהי .םעה לש םויקה ךשמה לע םקבאמב ירקיע םרוג םגו

 ברל דובכב סחייתהל ולכי אל ,תירסומהו תיתדה םתונוילעל החכוה לעכ ארקמה לע

 תווצמב רהזינ אלש ,תוטעמ ויה דומלתב ויתועידיש ,ראצה לש תונוטלשה םעטמ הנוממה

 .ךנחמ םרוג תיזעולהו תיסורה תורפיסב הארו

 ,ץראווש יכדרמ ,ןמשיפ ,רעשומ ןמלז : ןוגכ ,םיריעצ תצובק וביבס זכיר "םעטמ, ברה

 תורפיסב האירקב םכירדהו ,םירחאו (ןמצלוג בקעי-היעשי הרומה ןב) ןאמצלוג סחנפ

 ידיב הלע רצק ןמז ךות .הב םיפקתשמה תופיאשהו םיינחורה םיקבאמה תנבהבו תיסורה

 דמלמה תיבב היה הנכשמש ,תיסור הירפס דסייל וביבס זכירש רעונה-תצובקו ברה

 האירקה ;תיסור אורקל דמלש ,רעונ ךושמל הליחתה הירפסה .(יאמב 3 'חר) ןייטשלירפ

 העושיה חמצת תומדקתמה תויתרבחה תועונתהמ יכ ,םיינכפהמ תונויער ורידחה תוחישהו

 ,ןימאהל וליחתה .יראצה רטשמב רתויב םיפרדנהו םיאכודמה ,םידוהיל םגו תושונאל

 תויוכז וקנעוי ,יטסיראצה רטשמה תלפהבו םיסורל םידוהיה ןיב תוציחמה תסירהבש

 .םידוהיל םג םכותבו םיאכודמה לכל

 "דנוב ,ה תגלפמו תינויערה הסיסתה .ב

 .םינוש תודמעממו םיגוחמ רעונל שגפימ םוקמ התיה (תילגיל יתלבה) הירפסה

 ונמתסהש ,םיינחורה םיקבאמה לע םג תעד וקימעה וללה תושיגפב םיבורמה םיחוכיווה

02 
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 רעונה ןיב ."דנוב ,ה תגלפמ לש הדוסי רואלו ,ןושארה ינויצה סרגנוקה רחאל ידוהיה םעב

 :םימרז העבראב ןיחבהל היה ןתינו ,תינויערה הסיסתה הרבג הירפסה ביבס זכרתהש

 סחנפ ,ץראווש יכדרמו ףסוי ,רעשומ ןמלז :ודמע םשארבש ,"דנוב,ה ידהוא .1

 .םירחאו ןאמצלוג

 םידדובו ץיוורוה אנכשו ןוזנורהא לאיחי :ודמע םשארבש ,תינויצה העונתה ידהוא 0

 .ינוניבה דמעמהמ

 היה םהידהוא ןיב) ,תולגב הימונוטוא לע ורבידש ,(םיצבומייסה) .ס .ס ידהוא 6

 ,(שקָאל לקנַאי

 אל םלוא) םידוהיל הירוטירט לע ורבידש ,תיטסילאירוטירטה העונתה ידהוא .4

 .(לארשי -ץרא

 םירושק םמצע תא תוארל םהילעש ,הפקשהה תא םינומהה ברקב חפיט "דנוב,ה

 תפקשה .םיבשוי םה םכותבש םימעה תוחתפתהבו תולגב םהירוגמ-תוצראב םלוע-ירשק

 תריקעל רישכמ ,ראשה ןיב ,"דנוב,ה ידיב השמיש תיטסיאיתאהו תיטסילאירטמה םלועה

 ,תינויצה הפקשהה דגנ תיאנק המחלמ להינ "דנוב,ה .ןויצ-תבישל תויחישמה תווקתה

 .לארשי-ץראב תידוהיה תואמצעה שודיח לש תורשפאה לע היתורטמ תא הססיבש

 םילעופה ,הכאלמה-ילעב לש תידמעמה םתרכה תא קימעהל לדתשה "דנוב,ה

 םישק ויה ,הילושהו הכאלמה-לעב ,לעופה לש הדובעה-יאנת .םלמע ךרעב ,תוילושהו

 תא ודירטה ,לוצינה דגנ המחלמהו םייחה-יאנת תבטה םנמא .הציבורבמודב םג רתויב

 םילובכ ויה הילושהו לעופה .תודיחיה תויעבה ויה אל הלא םלוא .,"דנוב,ה ישאר

 םישנא ,ךא .הלילב תורחואמה תועשה דעו תומדקומה רקובה תועשמ תכרפמ הדובעל

 תכרדהב ,השק למעמ יונפ היהש ,טעומה ןמזב וצמיא ,תודבכ הסנרפ תוגאד יסומע ,הלא

 ןנכית "דנוב;ה .םלועה תויעב תא םג סופתל ידכ ,םתבשחמו םשפנ תא ,"דנוב ,ה יגיהנמ

 םיאכודמה ,וירבח תא רישכהו יטסיראצה יוכידה רטשימ תלפהל תוינכת תויאשח תופיסאב

 .וירמושו ןוטלשה יחילש דגנ המחלמב ןכתסהל ,רתויב םיפדרנהו

 ויה םשו ;רשגה לע הציבורבמוד ילמע ופסאתה ,ברע תונפל ,תבש לכב טעמכ

 .למעה ךרע לעו תמייקה הרבחב קשוע לע ,לוצינו חופיק לע םימאונ "דנוב,ה יגיהנמ

 .יטסילאיצוסה ןוזחה תמשגהל לובג-אלל תוריסמו טהל רידחה "דנוב,ה

 ויה הירבחש ,14--10 ליגב רעונה-תעונת ,"דנוב-טנגוי;ה תא םיקה "דנוב;ה

 ןעמל המאלהב ךרוצה לעו יוכידה רטשמ לע הרבסה-תולועפל םינטק םיאתב םינגרואמ

 .ןויוושה

 םג העיפשהש .,תורוד לש תרוסמב ויה םירושק ,"דנוב ,ה ירחא וטנש ,םינומהה םלוא

 .רשפאהילככ םיימואל םיכרע חופיטל םנמזמ שידקהל םוחירכהו הגלפמה יגיהנמ לע

 םיירקיעה םייוטיבה דחא .1905 תנשב "דנוב,ה ךותב הרבג תימואלה תוררועתהה

 "דנוב,ה חפיט ותוא ימואל ךרע הכפהש ,שידיא תפשב תוקיבדה התיה ,וז תוררועתהל

 תא שדחלמ ללכ ךרדב וענמנ הציבורבמודב "דנוב;ה יגיהנמ .הבר תויבבלבו תוריסמב

 ךירצ ידוהי טסילאיצוס םא :ונייה ,תונושארה ומויק תונשב וכותב להנתהש ,חוכיווה



 (הרדגינ) רוד"וב ה א 4

 רובגב ..? אל וא ידוהיה םעה ינומה לש תיללכהו תינושלה תוללובתהה יבגל ילרטיינ תויהל

 שידיא ןושלב הירפסה תבחרה לע הציבורבמודב "דנוב,ה קבאנ ,שידיא ןושל לש חופיטה

 הירוטסיהו תירבע ,םיבדנתמ םירומ ,םינויצ ודמיל םש ,"הרות-דומלת,ה שוביכ לעו

 דגנ "דנוב,ה יגיהנמ לש המחלמה ,רתוי הרימחה אלא ,הקספ אל תאז םע .תילארשי

 .הרייעב וטשפתהש ,תינויצה העונתה לש תונויערה

 (.ס .ס) םיצבומייסה תעונת .ג

 ,הציבורבמודב ,(ס .ס) הלוגב תידוהי הימונוטואל העונתה ירחא םיטונה רפסמ

 םירחאה םימעהש הנומאה .היסולכואב הימושיר תא הריאשה אל וז העונת -- ,בר היה אל

 ןויער יאשונ .םיטעמ לש םתלחנ התיה ,תימואל הימונוטוא תוצופתב םידוהיל וקינעי

 ומויק ךשמה תא חיטבהל ידוהיה םעה לכוי הבש ךרדה לע ועיבצה אל הימונוטואה

 ריכהל םפוסש ,םלועה-תומוא ברקב קדצה ןוחצנ לע ךומסל ועבת אלא ,ומצע תוחוכב

 -תודסומ ,םיידוהי רפס-יתב) ןכותב תימואל הימונוטואל םידוהיה לש העיבתה תקדצב

 ,(ב"ויכו ,םיידוהי הדובעו-תואירב

 ומויקל דוסיה םהש ,הנידמו ץרא לש םימרוגה תא ושיגדה אל םיצבומייסה יגיהנמ

 םינויצל הרסחש ,םרמאב ,םהיתופיאשבו םינויצב המחלמ ולהינ םה םג .ידוהיה םעה לש

 קדוצ םייח-רדסל םימעה תומדקתהב הנומאהו תושונאה לש תוחתפתהה יכרדל הנבהה

 םייחרזאה ויכרצ לאו ידוהיה םעה לא רתוי קדוצ סחיל אליממו ,רתוי ירסומו רתוי

 לאוגה חישמה קרש ,םינומה בלב תשרשומה הפקשהל תדגונמ התיה וז השיג .םיימואלהו

 ,תובא ץראב תויולג ץוביק י"ע ,הלואגה תא איבי

 והשמ היה יכ ,"דנוב,ה תעונתל טאל-טאל ופרטצה ,םיטעמ םתויהב ,םיטסימונוטואה

 .תימואל ןושלכ שידיאה חופיטו הלוגב םידוהיה תלאשל ןורתפה תייאר :םהיניב ףתושמ

 .הציבורבמודב םג .ס .סה תעונת הנוונתה טאל טאל

 (1917--1910) *רבע-תפש-יבבוח תדוגא; .ד

 .הציבורבמודב העש התוא תמייק התיה אל ןיידע ,םינומה ףיקתש ,תינויצ העונת

 ועיגה הלאה תורונצה ךרדו "ןמזהגו "הריפצה, םיירבעה םינותעה ועיגה תובר תוחפשמל

 םישוריגהו םינומשה תונשב תוערפה .ידוהיה םעה תויעבב םיחוכיו לש םינושארה םידהה

 תא ךכ-ידי:לע הדדועו הקתש הלשממה .רוביצה-תעד תא ועזעיז םירפכה ןמ םידוהי לש

 .הלשממה לש התושידא לעו תוערפה לע המואמב הביגה אל תיסורה הרבחה םגו םיערופה

 ידוהי לצא םג הבשחמה תא וררוע ןושארה ינויצה סרגנוקה ידהו "ןויצ-תביח, תעונת

 הרטמ .לארשי-ץראב ילאירוטירט זוכירלו תולגהמ האיציל ךרדה תא תוארל ,הציבורבמוד

 תתשומ היה תסנכה-תיבב ,רדחב ,תיבב םכוניחש ,םיריעצה תובלב םיבר םימינ העינה וז

 ויה םידדוב םנמא .הלואגל םיפוסיכ םהב וחיפהש ,םימודק םימימ םיישפנ םימינ לע

 ןיידע יל םירוכז ."ןויצדתביח, תעונת לש האירק לכל רע היה םבל םידדובה םלוא ,וללה

 תימואלה היחתה ןויער תצפהל םינושארה ויהש ,ץיווורוה אנכשו ןוסנורהא לאיחי
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 אל םכרד .לארשי-ץרא בושיל םירופיכה-םוי ברעב המרתה :התיה תירקיעה םתדובעשו
 .םהיתולועפ לע הער ןיעב וטיבהו םהל וגעל םידיסחב םיאנק יכ ,הלק התיה

 לש תוינמ תצפהב ואטבתה םהיתולועפ .1909 דע ,ינויצה ןויערה יאשונ ויה םידדוב

 -םוי ברעב תומורת ףוסיאו םיינויצה םיסרגנוקל םילקש תריכמ ,"יאניטסלפה קנבה;

 ,ןילוטס-ידיסחד "לביטש,ב תבשל זיעהש םינושארה דחא .לארשי-ץרא בושיל םירופיכה

 ,ןוסנורהא רזעילא היה ,לארשי-ץרא בושיי ןעמל הרעק דיילע ,רופיכ-םוי ברעב

 הלק אל .ןילוטס ידיסח לש תסנכה-תיבב םיללפתמה דחא ,ריעב תודבוכמה תוחפשמהמ

 תינויצה העונתל םיפירחה םידגנתמהו םיאנקה זכרמ ,"לביטש;ב תאז המרתה התיה

 .היתולועפלו

 הדוגאה ידילו "רבע-תפש-יבבוח-תדוגא, םשב רעונ-תצובק הנגראתה 1910 תנשב

 ןעמל תומורת ףוסיאב הדובעה .תינויצה הלועפה ךשמה תא ןוסנורהא רזעילא רסמ תאזה

 םידיסחש ,םעפ אל הרק .תניוע םימעפל ,תדהוא-יתלב הריואב הלהנתה לארשי-ץרא בושי

 .רבע לכל תומורתה תא ורזיפו הרעקה תא דיזמב וכפה

 םשל ורדחש ?הרות-דומלת, ןכו הלהנל התוסח תחת הלביק הדוגאהש הירפסה

 הירוטסיהו תירבע דמלל םיבדנתמ"םירומכ ,רפאטש דודו קפראח יכדרמ ,רדניב .א םירבחה

 יגוח תא ביחרהלו רעונה לע עיפשהל תנמ-לע םינושאר תורוניצ ושמיש -- ,תידוהי

 תשלובה-ןיע ינפב ,תרתחמב הלהנתהש ,הדובעה התיה תיטיא הליחת .הדוגאה לש התלועפ

 םכסה יפל .הלדג הדוגאה תעפשהו תרגסמה הבחרוה טאל-טאל לבא ,תיראצה-תיסורה

 ."רבעדתפש-יבבוח-תדוגא, ןיבל ,ד"יה יולה הצמוחנ 'ר ,הנזרב-ידיסחד ברה ןיב גשוהש

 רוסמלו "הרות-דומלת,ה ןעמל תומורתה תא עובשי-ידמ תובגל הדוגאה ירבח ובייחתה

 תא םידמלמל םלשל ידכ ,(רוד-ןב וישכע) הלרימ ברה-תב ידיל תומורתח תא עובש-ידמ

 תירבע דומילל םירומכ בדנתהל ,המכסהה הדוגאה ירבחל הנתינ םג ךכ ידי לע .םרכש

 .לארשי םע לש הירוטסיהו

 -דומלת,ל תינויצ העפשה לש תאזה הרידחה לע הער"ןיעב וטיבה ןילוטס ידיסח

 םהינימל םיאשידיאה .תאזה הרידחהו המגמה דגנ לועפל ולחה םגו ומערתה ,"הרות

 דגנו "הרות-דומלת;ב תירבעה דומיל דגנ קבאמב םה ףא ולחה "דנוב,ה ירבח םשארבו

 .תלוכי-יטועמ םירוה לש קר םידלי ודמל וב הז יכוניח דסומל תינויצה חורה תרדחה

 תא ועיבטהו הבר תונשקעב ולהנתה ,יאשידיאהו ירבעה ,םימרזה ינש ןיב םיחוכיווה

 -יבבוח-תדוגא, ביבס הדכלתהש ,םירבחה-תצובק לש הבצמ .רגבתמה רעונה לע םמתוח

 -יגוח לומ םיינויצה היכרע לע קבאמ להנל הילע היהו ליאוה ,השק היה ,"רבע-תפש

 לש תוינכפהמה תועונתב יטילופ רבע ילעב םינקסע ,םיכמסומ םירומ ,םיליכשמ םירגובמ

 .1909--1903 םינשה

 תשלובה-ןיע .קתוש טעמכ לוכהו הנושארה תימלועה-המחלמה הצרפ םייתניב םלוא

 ומכ ,םיינויצה םיפינסה .תרתחמב הדובע לכ לע התמיא הליטה םוריחה-תעשו לוכב התיה

 םישופיחה תא וריבגה םייסורה תונוטלשה .םהיזכרממ וקתונ ,תורחאה תועונתה לש

 םוקמב וראשנש םידדובה .הקתוש תיטילופה הדובעהו ,אבצל םסייגל הרטמב ,םיריעצ ירחא
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 הציבורבמוד ךרד ורבעש ,תויטלבה תוצראה ישרוגמ ,םיטילפל הרזע תשגהל ומתרנ

 ודיעה ,םהילוורש לע םינקסעה ודנעש ,םילוחכה םיטרסה .תיחרזמ-תימורדה הניארקואל

 םרבעב ריעה תא ואלימש ,םיטילפל םידגבו בלח ,םחל תקפסהב :ילאיצוסה םתוריש לע

 םידדובה םיליעפה םג וסיוג ,המחלמל הינשה הנשב .הציבורבמוד לש תבכרה תנחת תא

 .לילכ הקספוה תינויצה הדובעהו יראצה אבצל

 היהש ,ןייטשרוב לדייז-סענאמ ונדידיו ונריע-ןב ליבשב דחוימ ןויצל םוקמה ןאכ

 האלתו-לבס-תונש רחאל הכז רשאו ,איהה הפוקתב "רבע-תפש"יבבוח-תדוגא, יליעפמ

 רדח,ה ןמ איה ולש אתוקניד אסריגה ,ןייטשרוב .ז .מ .לארשי תנידמב ונילא ףרטצהל

 ןכמ רחאל .ץנרמופ .מו ןמצלוג םירומה י"ע 1903 תנשב ונתרייעב דסונש ,"ןקותמה

 ותבהאו הברה ותונדקשל תודות תירבעה ןושלב ויתועידי תא ןייטשרוב .ז .מ םילשה

 םישדח םייוליג ףשח רשאכ חמשו דימת הגה וז ןושלב .רתויב רקיה רבדכ וז ןושל

 היה ,"רבע-תפש"יבבוח-תדוגא,ל רבחכ ףרטצה רשאכ .םישדחהו םיקיתעה היתורצואמ

 לש םגעלל בל םש אל אוה .םיבר ןיב הפשה תצפהל ונמז תא שידקמו הרפמו הרופ

 .תונוש תוביסמב םיארקנ ויהש ,תירבעב םיריש בותכל ליחתהו תירבעל םידגנתמה

 -יבבוח-תדוגא, רשאכ .תירבעה יארוק תא ךירדהו תירבעה הירפסה ןוגראב םג רזע אוה

 םע דחי ,ןייטשרוב .ז .מ הנמתנ ,"הרייעה, םשב ןועובשדוד רואל האיצוה "רבע-תפש

 אבצל םיסייוגמה ןיב היה ןייטשרוב .ז .מ .הזה סרטנוקה תא ךורעל הלאה םירוטה בתוכ

 אלו *רבע-תפש-יבבוח-תדוגא, לש םיליעפה ינורחא וסיוג רשאכ ,(1915 תנשב) יסורה

 .תינויצה הלועפל םיכישממ וראשנ

 1939--1917 םינשב תינויצה הלועפה .ה

 ץרפתהו בוש הלגתנ םואתפ .תינויצה הלועפה השדוח 1917 תנש לש הכיפהמה םע

 "רבע-תפש-יבבוח-תדוגא, יאצוי םיריעצה .רעונה תובלב רוצע היהש ברה ץרמה

 יסור-דודגב םיינישדאפור ,ןיצק ,ןמרב ריד .תינויצ הדוגא תמקה לע וזירכחו בוש ודכלתה

 ,רדניב םהרבא ,(לחר ןב) ןוסנורהא רזעילא :םירבחה תא וביבס זכיר ,הרייעב הנחש

 הדבע הצובקה .רפאטש דודו (רוד-ןב) קינ'ציפ הלרימ ,קפראח יכדרמ ,ןוגעב ףסוי

 התיה תובבלה שוביכל הדובעה .תואיל העדי אלו ינויצה ןויערה תצפהל שפנ תוריסמב

 וררוע רעונ-תופיסאב םירעוסה םיחוכיווה .השק הדגנ ומחלנ "דנוב,ה יגיהנמ יכ ,השק

 .יאדנובו ינויצ -- תונחמ ינש ושבגתהו גלפתה רעונה :םינוש םידה

 םג תינויצה העונתה רבד תא ואיבה ,שארב ןמרב ר"ד םע ,ינויצה דעווה ירבח

 תדלומה תמדא לע הלואגל םיפוסיכה יכ ,הננורתה רעונב חורה .תוכומסה תורייעל

 ומייקתה ןמרב ר"דה תכרדהב .לע-לא וחור תא ומירה תוצופתב תימואלה תוררועתההו

 ,רבעב העונתה יכרד תא ריכהל וקימעהו ודמל םיליעפה םירבחה : תונויצ דומילל םיגוח

 העונתל תודגנתהה יכ ,תח-אלל ינויצה ןויערה ןעמל םימחולל וכפה ןמזה ךשמבו

 .ךדיאמ םידיסחה יגוחו ,דחמ "דנוב,ה ירבח דצמ :הלודג התיה תינויצה

 -דעווה ולמע ,(1920--1917) הניארקואב םיחרזאה תמחלמ לש םינשה שולש ךות
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 תונושה רוביצה תובכש ןיב ינויצה ןויערה תא ץיפהל ,הדוגאה ירבחו ינוריעה ינויצה

 לכ שארבש תונוש תודעו ובכרוה ינוריעה ינויצה דעווה ידי-לע .הליהקה תא שובכלו

 .ינוריעה ינויצה-דעווב טלחוה הילעש ,תינכתה עוציבל יארחא ,דעווה-רבח דמע ןהמ תחא

 ישנא תא רישכהל היה ודיקפתש ,ילארשיצראה דרשמה .א :ויה תוירקיעה תודעווה

 : תוברת תדעו .ג ;ינויצה רעונה ןוגריאל הדעו .ב ;הילעל םידמעומה תא רשאלו "ץולחה;

 .םיירוביצו םיינוריע תודסומל תוריחבה ןוגריאל הדעו .ה ! יטמרד גוח .ד

 "ץולחה, תא ןגריא ילארשיצראה דרשמה .הליעיו תרכינ התיה תודעווה תלועפ

 םיקהל החילצה רעונה לש ןוגריאה-תדעו .םיצולחה תרשכהל תיאלקח הווח םיקהו

 ךשמבו ובחרתה וללה םיגוחה) תיפסכ הרזע םהל השיגהו םתכרדהל הגאד ,רעונ"יגוח

 םידלי-ןג ,ירבעה ס"היב תא המיקה תוברתה-תדעו .(םינוש םימרזל ולצפתה ןמזה

 לע תוזחמ ןיכה יטמרדה-גוחה .תירבעל ברע-ירועיש ,םירגובמל ברע ס"יב ,ירבע

 ןוגריאל הדעווה .(ןסינו ירשת םישדוחב) הנשב םיימעפ גיצמ היהו םיילאוטקא םיאשונ

 תאצל החילצהו ,םינושה םירחובה-יגוחל הרבסההו השיגה דוס תא הדמל תוריחבה

 .םיירוביצו םיינוריע תודסומל תוריחבהמ דובכב

 -דעווה ךותב תועיסו םימרז ויה אל (1919--1917) תונושארה םינשה ךשמב

 הליחתה 1919 תנשב םלוא .ותורמ תא ולביק תינויצה הדוגאה ירבח לכו ינוריעה ינויצה

 זאמו "ןויצד-יריעצ, לש העיס תמקה לע הזירכה םירבח תצובק :םימרזל היצאיצנרפידה

 אלל ,תיללכה תינויצה תורדתסהל םינמאנ וראשנש ולא ןיב תודמע לע קבאמה לחה

 הזכרתה כ"פעא ."ןויצד-יריעצ, תגלפמ לש העיסה ןיבל ,תדחוימ תיתגלפמ תוגנראתה

 תבוטל ינויצ-אלהו ינויצה רוביצה תמרתהב ,תירקיעה ,תיללכה תינויצה הלועפה

 םיחילש .(י"אפק) תדבועה לארשי-ץרא תפוק ןעמל ןכו ,דוסיה-ןרקו ל"קק לש תונרקה

 םלוכ יכ ,תובהלתהבו בר דובכב ולבקתנ תויבגמל רשקב הרייעל ואבש ,לארשי-ץראמ

 הילעה יצולח י"ע תלאגנו תכלוהה ,תובא ץראמ האבה היחתה תרושבל םיאמצ ויה

 .םימרזה לכמ

 העונתה ןעמל ולעפש ,ינוריעה ינויצה-דעווה ירבח לש תזכורמ המישר ןלהל

 רטפנ) ןוסנורהא רזעילא -- :(ב"אה רדס יפל) 1939--1917 םינשה תפוקתב תינויצה

 : (ןג-תמר) רדניב .א ;(האושב הפסנ) ןוגעב ףסוי ;(האושב הפסנ) םינוב .י ;(הלוגב

 הפסנ) ראילוז ןמחנ ;:(האושב הפסנ) ןייטשרג ה'צנומ ;(םילשורי) ינדרי-ןמרב ר"ד

 ביילדבקעי ;(לארשיב רטפנ) ןמצלז רזעילא ;(האושב הפסנ) ראילוז יבצ ;(האושב

 םהרבא ; (םייח-תירק) דוסי המלש ;(האושב הפסנ) ינרושט ארזע ; (האושב הפסנ) ןמצלז

 הקצינטולפ .א ;(הלוגב רטפנ) ןייטשלגייפ םהרבא !(ב"הרא) םואבסונ .י ; יקסבוקנמ

 ו (האושב הפסנ) ןייטשלרפ ףסוי ;ןיקטרפ ; (ןג-תמר) רוד-ןב-קינ'צפ הרימ ; (ב"הרא)

 לש ר"ויה ידיקפתב ושמיש םהמ .(האושב הפסנ) םורטש רשא ;(היסור) יקסביצגור

 הרימ :יקסבוקנמ .א ;ינדרי-ןמרב ר"ד :םינוב .י ;רדניב .א !ןוסנורהא .א :דעווה

 .יקסב'צגור ;ןיקטרפ ;קינ'צפ
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 ישידקה רשא ,הרושהמ םירבחה תואמו ,םיליעפהו םינקסעה םתוא לכ הבוטל ורכזי

 ,תינויצה הלועפה ןעמל -- םהיעצמאו םהיצמאמ תא ,םנמזו םצרמ תא ,םהיתונש בטימ תא

 יבצ -- ,םהמ דחא דחוימב ןייצא .תוצופתבו לארשיב םייחש הלאו דוע םניאש הלא

 ,1917 תנשב ,ונתרייעב תינויצה הלועפלו ינויצה ןויערל דמצנ רשא ,(קישטיב) ינדרי

 בשותו לארשי-תנידמ חרזאכ ,ןורחאה ומוי דע םיינויצה שעמלו ןוזחל ןמאנ ראשנו

 .םילשורי התריב

 סנייר ברה תלהנהב ,הדילב העודיה הבישיה לש ךינח היה (קישטיב) ינדרי יבצ

 ,הלואגל תורוד-יפוסיכ רואל תודהיה-יכרעמ םש גפסו םינש השע תאז הבישיב .ל"צז

 םיטנדוטס םע רבחתה םש ,בלסונירטקייל הבישיה םע דדנ הנושארה המחלמה ןמזב

 היחתה ןוזח לש םישדח םיכרע םיינפוח אולמ באשו םתיא עעורתה ,תינויצ הרכה ילעב

 תא דימעה דימו ,הרייעל רזח 1917 תנש לש תיסורה הכיפהמה ץורפ םע .לארשי-ץראב

 .םוקמב תינויצה תורדתסהה לש הלועפה תושרל ומצע

 ,םינוש םידגנתמ םע םנוזח לע זא וקבאנ םינויצה

 יבצ .םיינוציק םידיסחו "דנוב,ה ירבח םע רקיעב

 ,ריבסמ : םוקמ לכל עיגמ היה אוה .טקש אלו חנ אל

 היעבה ןורתפל ידיחיה אצומה יכ ,חיכומו חכוותמ

 ךרדה איה ,תיסורה הכיפהמה רואל םג ,תידוהיה

 .ןויצל הליבומה

 םיירבע ךוניח-תודסומב התאר תינויצה תורדתסהה

 -דעו ןגראתה רשאכ .רתויב הבושחה הדובעה תא

 הרגיש ,ירבע רפס תיב םיקהל היה ודיקפתש ,םירוה

 יבצ :הלש םירבח ינש דעוול תינויצה תורדתסהה

 ,ס'היב תמקה םע .םירוטה בתוכו (ינדרי) קישטיב

 הרכה ילעב םיירבע םירומ איבהל תוחילשב יבצ אצי

 (קישטיב) ינדרי יבצ םגו רפסה-תיבל םג םחוכמ ומרת ןכאש ,תינויצ

 .ינויצה רעונה ןוגריאל

 דחי ,אוה ותמזייב .הצרא םדקהב תולעל :התיה קישטיב יבצ לש תדמתמה ותפיאש

 קרי-ןג : תויאלקח-תווח יתש ודסונ ,םירוטה בתוכ םהיניב ,תורבחו םירבח ץמוק םע

 ,"םיבוט-ינב, לש םישעמל לוטיבב ,הנושארל ,ולכתסה הרייעה יבשות .האובת-הדשו

 תועודיה תוחפשמהמ התיהש ,יבצ תחפשמ םג .תווחל תותפרהמ לבז וליבוה םהשכ

 םלוא .תולעל ויתופיאשל הדגנתהו הער-ןיעב םנב ישעמ לע הטיבה ,הרייעב תודבכנהו

 ,ונתרייע לש םיצולחה ינושאר םע הלעו םילושכמה לע רבגתה ,ברה וצרמב ,אוה

 .1919 תנשב

 תומד בוציעו תירבע הדובע שוביכ התיה ותרטמש ,הדובע-דודגל ףרטצה ץראב

 לכ תא אלימו דודגה לש םיבר םידיקפתב אשנ תובר םינש .תיצוביקה תובשיתהה

 .תוריסמבו תונמאנב וידיקפת
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 אוצמל חילצה ןכו ,ןילופב ותחפשמ לצא רוקיב ךורעל חילצה (ינדרי) קישטיב יבצ

 תיב ומיקה םש ,םילשוריב ועקתשה ,הצרא םבושב .םייחב הנמאנ הרבח ומצעל םש

 םירה ,החוורו החונמ לש םעט שיגרהל וליחתה רשאכו השק ודבע םהינש .םח ירבע

 ! ךורב ורכז אהי .תע םרטב רקיה יבצ תא ליפהו ונזרג תא תרוכה

 יתוברת, ירבעה רפסה-תיב .ו

 רפסה"תיב ייחב תופוקת שולש

 -יבבוח-תדוגא, ירבחמ ןיערג ודכלתה ,1917 ראורבפ שדוחב הכיפהמה ץורפ םע

 יקסבוקנמ םהרבאו ןמצלוה בקעי :ןוגכ) םירואנ םירוה השולש-םיינש דועו "רבע-תפש

 ,חתפתה ס"היב .הביבסה לכב ידיחיה זא ,ןושארה ירבעה רפסה-תיב תא ודסיו ,(ל"ז

 .1939 תנשב ,ונריעל םיסורה תסינכ דע םייקתהו הליהקה ייחב שרתשה

 םהרבא ,ןמצלוה בקעי -- םירוהה יגיצנמ בכרומ היה ס"היב לש םוירוטרוקה

 -- תינויצה הדוגאה יגיצנמו ;ץעווש הילדג ,בולזוק טנקשט ,ראניוו יכדרמ ,יקסבוקנמ

 .(ינדרי) קישטיב יבצו (רוד-ןב) רדניב .ד .א

 הנושארה הפוקתב .תונוש תופוקת שולשב ןיחבהל ןתינ ס"היב תוחתפתהב

 ,ןובשח :ןוגכ ,םייללכה תועוצקמב הארוהה-תפש תיסורה הפשה התיה (1920--1917)

 .תירבעב ודמל ונמע-ימי ירבדו תירבע ,ך"נת .תיללכ הירוטסיה ,עבט ,היפרגואיג

 הדוגאה יגיצנ ןיבל םירוהה-דעו יגיצנ ןיב םוירוטרוקב השק קבאמ להנתה ךכל רשקב

 יגיצנ .תירבע אהת תועוצקמה לכב הארוהה-תפשש ,ושרד םינורחאה הלא : תינויצה

 הפשה תעידיבש תויתלעותה לע ודמעו תינויצה הפקשהה םע םילשהל ולכי אל םירוהה

 .תיסורה

 -- וירחאו ,ץיבולוו טנדוטסה :ושמיש הנושארה הפוקתב ס"היב לש םילהנמכ

 הקרתסא :ונמינ םירומה רבח םע .ןוסלנצכ .י .ח ירבעה רפוסהו ,הנראד יניארקואה

 .םירחאו יקסב'צגור ,ןמרולק םירפא ,רברפ ,ןיקטרפ ,ןמדירפ ,גרבנזייא הפי ,ןמסנב

 תיבב הרוכשה הרידהמ רבעוה ס"היב רשאכ ,איה (1922--1920) הינשה הפוקתה

 ישרוי תיבב (היונק ךכ-רחאו הרוכש הנושארל) העובקה הרידל ,גרבנזייא יכדרמ

 הב ,רבעמ-תפוקתכ התוארל שי תאז הפוקת .תיבלסוברפה היסנכה די-לע ,רמוכה

 הלכשהל הרבחה לש תרבוגה העפשהל תודות ,ירבעה ונויבצ תא רפסה-"תיב לביק

 -תפשל תירבעה התיה וז הפוקתב .תינויצה תורדתסהה םעטמ ,"תוברת, ירבע ךוניחלו

 .הנידמה-תפש -- תינלופה הפשה דומילמ ץוח ,תועוצקמה לכב הארוהה

 .ורדעיהבו ,ןוסלנצכ .י .ח רפוסהו גוגדיפה דמע הינשה הפוקתב ס"היב שארב

 דיל .(ןמצלז) ץינליטסק האל הרומה החלצהב ודיקפת תא האלימ ,תחא הנש ךשמב

 תירבעה הפשה תעידי תא וציפהש ,םירגובמל ברע-ירועישו םיסרוק ודסונ ס"היב

 .םעה-ימידירבדו
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 דעו ושבגתה ונמזב ."תוברת; שאר-בשויכ ןמצלז לאומש רחבינ תאז הפוקתב

 ותבחרהלו וסוסיבל ונמז תא שידקה שאר-בשויה .רתויב םיליעפ םירוהדדעוו "תוברת;

 .(1921) הצרא ותיילעל דע ,ס"היב לש

 ייחב ס"היב ישרוש תקמעה לש הפוקתה איה (1939--1922) תישילשה הפוקתה

 .וב דמל אלש ירבע דלי היה אלו טעמכש ,ךכיידכידע ותרגסמ תבחרהו ,הליהקה

 (1921 תנשב) הרחבנ ,ןמצלז .ש לש ותיילע ירחא ,"תוברת, דעו לש שאר-תבשויכ

 ,וצרא התיילע םוי דע ל"נה הדיקפתב השמיש איהו ,ה'צמוחנ ברה תב ,קינ'צפ םירמ

 ,םורטש רשא ,ןמצלז רזעילא :ויה -- םתוריסמב ועייסש ,דעווה ירבח .1932 תנש ףוסב

 ןייטשרג ה'צנומ ,ראילוז יבצו ןמחנ ,ןייטשלירפ ףסוי ,ךוטצרבש ןימינב ,ןוגעב ףסוי

 .םירחאו (רדניב) רוד-ןב .ד .א

 םינשה תצורמב םיטבלו םיישק

 ביצקתה ןוזיא .םעה תובכש לכמ םידימלת וטלקנו ליאוה ,לדגו ךלה ס"היב ביצקת

 ה'צנומ רוסמה ריכזמה לעו שאר-תבשויה לע דוחיבו ,"תוברת, דעו ירבח לע דיבכה

 ידכ ל"נה ושידקה תולילו םימי .םיארחאהו םיליעפה דעווה-ירבח לכ לעו ,ןייטשרג

 םינקסע ,היריעה-ישאר ,תודסומ"יגיצנ ,םירוה-יגוח ,םינוש םימרוג םע תתלו תאשל

 -תיב לש םיביצקתה ןוזיאל עויס תגשה ןעמל לוכה ,ב"ויכו תונוטלשה-ישנא ,םיינויצ

 םינוש םילעפמ ןגראל םיחרכומ ויה ,תונוערגה יוסיכ תרטמל ,הזל ףסונב .רפסה

 | .םידהואו םירבח םירתהלו

 דובכב וסחיתה (ינלופה ןוטלשה לש) ךוניחה לע חוקיפה תודסומש ,ןייצל יאדכ

 ,םייתכלממה רפסה-יתבב ,םיינלופה םירומה ינפב םיעיבצמ ויהו ,ויגשיהלו ס"היבל

 היה השק כא .ומויק לע השק קבאנש ,ירבעה ס"היב לש םיגשיהה לעו תוריסמה לע

 ןייטשרג ה'צנומ ריכזמה ,קינצפ הרימ שאר-תבשויה התיה םינש ךשמב יכ ,קבאמה

 םיירקיעה םיעבתנה .םירומל תרוכשמה םולשתל םי אר חא ה (רדניב) רוד"ןב .א רבחהו

 םהרבא ,ןוסנורהא לאיחי ,ןוסנורהא רזעילא :ויה וז הרטמל םתמורת םירהל

 ,ץנרמופ השמ ןוגכ ,םידידיה םגו ;םורטש רשא ,קינ'צפ הרימ ,ןמצלז רזעילא ,רוד-ןב

 .שאר-תבשויה לש היתועיבתל הבחר"דיבו הפי-ןיעב ונענ םלוכ -- םירחאו ןמרבולג

 תטיש הסנכוה ,הלאה םירוטה-בתוכ תעפשהב .תעזעזמו השק התיה 1923 תנש

 .הנודנה הטישב ולגדש םירומ ונמזוה תאז הרטמלו ,ס"היבב דומיל-תטישכ תונלמעה

 ךרדל םירוהה דצמ הנבה רסוח ללגב ,רקיעב ,םילודג ויה הטישה עוציבב םיישקה

 -מאמלו םתונשקעל תודוה קר .1923/24 םידומילה תנש ףוסב ררופתה ס"היבו ,השדחה

 ס"היב םקוה ,ןמרביולג השמו רוד-ןב .א ,ןייטשרג ה'צנומ ,קינ'צפ זורימ לש םהיצ

 וביכרה הליחת .שדחמ םידליה תא םושרל ידכ םיתבב הרקיב תאזה הצובקה .שדחמ

 םירחאמ רתוי םינינועמ ויה הלאה תותיכה לש םירוההו ליאוה ,תוהובגה תותכה תא

 .םיעוזעז-אלל ס"היב תא ורמגי םהידליש ,ךכב

 ,הציבורבמודל קיצייז .י 'חה תא םירוטה-בתוכ חלש ,הנליווב םירומל רנימסהמ
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 לש םנומיא שכרנ בוש :ודיקפתב חילצה ל"נה .שדחמ ונגראלו דסומה שארב דומעל

 .םוקמ ספא דע ואלמתנו תותיכה לכ ומקוש ,םירוהה

 :ןלהלש םירבחה ושמיש ,הנודנה ,תישילשה הפוקתב ס"היב לש םילהנמכ

 ,לוירואב רפסה-יתב לע חקפמה ןכל-םדוק היהש ימ ,גוגדיפהו ירבעה רפוסה 1

 ו (1923--1919) ןוסלנצכ .י .ח -- ,הכיפהמל דע

 ;(1923/24) לארשיב םיידוסי רפסייתב לע חקפמ וישכע ,(ןיעלג) ןמלג רמ 2

 ;(1926--1924) הנליווב םירומל שרדמה-תיב ךינח ,קי'צייז רמ .3

 ס"היב ךינח ,הנליווב םירומל *תוברת, שרדמה-תיב ךמסומ .,(רדניב) רודדןב .א 4

 ;(ץראל ותיילעל דע ;1932--1926) בובלב היגוגדפל הובג סרוק רגובו הנליווב רויצל

 ו (1934--1933) הנליווב רנימסה ךמסומ ,יקסבוטנלפ חנ ריעצה ררושמה 5

 .(1939--1935) הנליווב םירומל שרדמה-תיב ךמסומ ,ןמשיפ רמ 6

 ןולדיחה ףס לע הבחרהו םודיק

 : תואבה תומישמל תדחוימ בל-תמושת םירוטה-בתוכ שידקה ,ותלהנה תונשב

 תרדחה .4 ;יצולחהינויצ רעונ ןוגריא .3 ; תרגסמה תבחרה .2 ; הארוהה-תוטיש םודיק .1

 תשדחתמה המואה חורב תונוכת חותיפ .5 ; תיב לכב תימואלה היחתה ןויערו תינויצה חורה

 .לארשי-ץראב

 םיעובק םינמזב :םירוסמה םירומה רבח םע דחי יתישע ,ותבחרהו ס"היב םודיקל

 ,תיגולורואיטמ הנחט) יחרכה ידומיל דויצב ס"היב תא ונדייצ : אמגודל םירועיש וכרענ

 -- דייתכאלמו תולמעתה ,תואלקחב םירועישה ;(הימיכו הקיסיפל הדבעמ ,עונ-יאר

 םירוהל ,םינוש םיאשונ לע תועובק תואצרה ונכרע היחתה ןויער תרדחהל .הבוחל ויה

 ולבס (ר"תיב ,ץולחה ,ריעצה-רמושה) םהימרז לכל ,ינויצה רעונה ינוגריא .רעונלו

 םיכירדמ-גוח ,םיננוחמה ןיבמ ,שבגל ידיב הלע םיפתושמ תוחוכב .םיכירדמ רסוחמ

 ס"היב ןינב תא יתדמעה .רעונה-ינוגריא לש תיכוניחהו תינוגריאה הלועפה יכרצל

 דימת יתינענו ,תדחוימהו תופתושמה םהיתולועפ יכרצל ,רעונה-ינוגריא לכ תושרל

 .הקוצמ תעב םתאירקל

 תויתרוסמ תוביסמ י"ע ,תשדחתמה לארשי-חור תרדחהל זכרמ דימת שמיש ס'"היב

 .םיעודי םיינויצ םינקסעו םירפוס ,םש ישנא םהיניב ,לארשימ םיחרוא-תואצרהו

 פ"היב ןעמל ןיינבה תשיכר

 ,"תוברת; דעו ירבח תאו תינויצה הדוגאה תא הדירטהש ,תובורמה תוגאדה ןמ תחא

 ופעתסהש םינושה תודסומה לכ וזכורי וב ,רוביצה ןיינקכ םיאתמ ןיינב רדעיה :התיה

 "ץולחהא ,תוינויצה תודוגאה ידרשמ ,היירפסה ,םידליה-ןג ,רפסה-תיב -- םייתניב

 .םימרוגה לכ ומתרינ ותגשה ןעמלש ,לודג םוכס היה שורד הזה ןינבה לש ותשיכרל .'וכו

 ,"תוברת, דעו ירבח, ינוריעה ינויצה-דעווה ירבח ,הדובעה שארב ודמעש םירבחה ץמוק

 תוינכת .םישורדה םיעצמאה תא גישהל תנמ לע תובר ולמע דחי םלוכ -- ,םירוהה"דעו
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 למע רחאל ,ףוסבלו ,םידידיו םינוש םימרוג םע תוכשוממ תוחיש ולהנתה ,ופצ תונוש

 םשוכר ,יסורה-ליחל ןיטקרסק םעפ שמישש בוזע תיב תיינקל םוכסה גשוה ,בר

 .דחא רמוכ ישרוי לש

 ,רלה יצארוה תורעיה-רחוס :םיאבה ,רקיעב ,ונענ םירכינ םימוכס םורתל האירקל

 ;ןושארה "ןקותמה, ס"היב דסימ היהש ימ ,ץנרמופ השמ ;ןמיינ ויקסע להנמ תעפשהב

 וז תיבגמל תודות .םירחאו ;לימדיינש ;רדניב .ד .א !ןמצלז רזעילא ;םורטש רשא

 ,םיכרצל ומיאתהלו ןיינבה תא ץפשל תנמ לע ,םלוא .ןגהו תחוורמה רצחה ,ןינבה שכרנ

 רזע דוחיב .םינקסעהו םירבחה תא ומירתה בושו ,םירכינ םימוכס בוש ויה םישורד

 תונוטלשהמ גישהש אוה ,(תירפכה הצעומה) "טסלוו,ב ריכזמכ שמישש ,בילטוג השמ ונל

 התיה אל תחא השמש ףא יכ ,תונולחה גוגיזל השורדה תיכוכזה לכ תא םייניארקואה

 .ונשכרש ןיינבב המילש

 וססתש ,םיירבעה םיירוביצה םייחה לש זכרמל וכפה ןינבהו תחוורמה רצחה

 .הנברוח דע הרייעב

 הינקסעו רפסה"תיבמ הדירפה

 הדירפה ילע התיה השק .הצרא יתילע (רבמצד ,1932) ולסכ שדוחב ,ג"צרת תנשב

 ,ירבעה רפסה-תיבמ דרפיהל יל היה רתוי השק ךא ,יתלדגו יתדלונ הב ,יתרייעמ

 .ס"היב ביבס זכרתהש ,וימרז לכ לע ינויצה רעונהמו "תוברת,ב הפנעה הדובעהמ

 ל"נה ןיינבה .ירבעה ס"היבב הרייעה ידלי לכ ,טעמכ ,ודמל 1939--1933 םינשב

 ידלי לכל חותפ היה ינלופה ס"היבש ףא לע ,תותיכהו םידליה תא ליכהלמ היה רצ

 שאריבשוי ,ךוטצרווש ןימינב :םינקסעה לש םתחלצה תאז התיה .םולשת אלל הרייעה

 ףסויו םורטש רשא ; ןמצלז רזעילא ;"תוברת, ריכזמ ,ןייטשרג היצנומ ;"תוברת, דעו

 דמעש םימותיה-תיב) ,ףסונ ןיינב שוכרל וחילצה םירוסמה םירוההו םינקסעה .ןוגעב

 ."תוברת, רפסה-תיב לש הטילקה רשוכ תא ךכ-ידי-לע ביחרהלו ,(ס"היב רצחב

 ,ס"היבל םויק-תונש םירשע תואלמב ,לבוי-תוגיגח "תוברתג דעו ךרע 1927 תנשב

 -תבשויכ השמישש ,הרימ ותייערו הלאה םירוטה-בתוכ .ותורצבתהו ותובחרתה לגרל

 .ולא תוגיגחל הנמזה ולביק ,הנש 12 ךשמב "תוברת, דעו שאר

 םיקיבשלובה בוש וסנכנ רשאכ ,הינשה תימלועה-המחלמה ץורפ םע ,1929 תנש ףוסב

 ,תאז םע .יסור ס"יבל תונוטלשה-וצ יפל ס"היב ךפה ,ונתרייעל םגו ,ןילהוו רוזיאל

 ,םירומה ,םירוהה -- וכותב השירשהל ולמע תובר הכש ,אבס-לארשי חור ונממ הרקענ

 .םידימלתהו םינקסעה

 תפוקתב ס"היב ןעמל ולעפש ,"תוברת, דעו ירבח לש תזכורמ המישר ןלהל

 רודדןב םהרבא :(הנויצ-סנ) גרבנזייא זעוב :(ב"אה רדס יפל) 1939--1917 םינשה
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 ןייטשרג ה'צנומ ;(האושב הפסנ) ןוגעב ףסוי ;(האושב הפסנ) םינוב .י ; (ןג-תמר)

 רזעילא !(האושב הפסנ) ראילוז יבצ ;(האושב הפסנ) ראילוז ןמחנ ;(האושב הפסנ)

 הרימ ו (לארשיב רטפנ) ינדרי יבצ ;(ביבא-לת) ןמצלז לאומש ;(לארשיב רטפנ) ןמצלו

 הפסנ) םורטש רשא ;(האושב הפסנ) ןייטשלרפ ףסוי :(ןג"תמר) רוד-ןב--קינ'צפ

 .(האושב הפסנ) ךוטצרווש ןימינב !(האושב

 לארשי-ץראב הלבקתנש ס"היב לש לבויהיתוגיגחל הנמזהה

 ךרוצ שיגרמ םירוטה-בתוכ ,"תוברת; ירבעה רפסה-תיב לע הז קרפ לש ומויסב

 הרומל איה הנווכה .הז ס"יבב םירומה דחא לש ותומדל םידחא םיווק ןייצל ,קומע ישפנ

 םע דחי רשאו ,ומויק תונש לכ ךשמבו ,ודסוויה-םוימ רפסה-תיבב דבעש ,ןמדירפ

 ןכרד תא השע ,רתויו הנש םירשע ךשמב ,הז רפס"תיבב וכנוחש ,םיבר םידימלת

 .ונתרייע ישודק לכ םע םיחאה-רבק לא הנורחאה

 -תיבב הארוהב שמשל 1917 תנשב ןמזוהשכ ,היה ישמ-ךרבא -- ,ןמדירפ הרומה

 לע םימ קציש ,הבישי:ךינח היה אוה .הציבורבמודב םקוהש ,ןושארה ירבעה רפסה

 ,שפנ-ןידעו רקי םדא ,ןיירוא-רב ,םכח:דימלת ומצע היהו ;הרות-ילודג לש םהידי

 היה לוכה לעו ;תוירבה ינפבו ויהלא ינפב תכל"עינצמ ,הרּומחכ הלק הווצמל דרח

 התוא השעו ,ךוניח לש הלודג תוחילש אצמו שפיח הארוהה תכאלמבש ,יממע הרומ

 .תוריסמבו תונמאנב

 וסחיב .פ"עב ועדיש ,ך"נתל דחוימ סחי חפיט םיירבעה םידומילב ,ןמדירפ הרומה

 החיש ידיילע וילע עיפשה אלא דימלת שינעה אל םעפ ףא ,ירבח-יהבא היה וידימלתל



 (רדניב) רודיןב .ד .א 4

 תורודחו תודכולמ ויה ,דבע ןהב תותיכה .ךינחל דובכ לש סחי ךותמ ,בל לא בלמ

 תוחקלתה לש הרקמ לכבו םולש ףדור היה אוה .םדאל דובכ תשגרהו תובאה-ץראל הבהא

 .ד"יה .עיפשמהו עיגרמה אוה היה םירצי

 תוברתהו-הארוהה-הדשב םיפסונ תודסומ .ז

 םידמלמו "םירדחו

 היה "הרות-דומלת; דסומהו ,םידליה תומד תא "םירדח,ה ובציע תורוד לע תורוד

 יבר לכ ,ללכ ךרדב .דמלמה-יברה היה יטרפה ולעב -- "רדח ה, .ךוניחל דקומה

 ר .הנוש המר ילעבו םינוש םיליגמ ,דלי םישולש דע םירשעכ יטרפה ותיבב זכיר

 .הווש המר לעבו רתוי דיחא ליג וזכיר ,וישוריפ לע ארמג-ףד ועדיש ,םידדוב םידמלמ

 ףרוח-ישדוח השימח ויה דומילה ינמז ;13--12 דע שמח ליגמ ורקיב "רדח,ב

 .ירשתב תועובש השולשו ,ןסינב םייעובש -- היה שפוחה ;ץיק-ישדוח השימחו

 םהל התיהו ,תוליפת אורקל ועדי ,"רדח,ה תא 13--12 ליגב םבזעב םידליה

 -םוי םימייוסמ "םירדחב,) םיתיעל ותוא םיארוק ויהש ,םיליהתה-רפס .שמוחב העידי

 הארשה יכ ,םיליהתה-יקרפב דוהה תא ושיגרה אל ,ונכות תא וניבה אל םידימלתה ,(םוי

 עברא תא םג םימעפלו ,בותכל תצק םג ודמל .םהב הרדחוה אל חור-תוממורתה לש

 .ןובשחה תולועפ

 ירחא וכישמה םידדוב קר .תולד ויה ,םבורב ,*םירדח,ה ירגוב לש םהיתועידי

 הלאו -- ?"לביטש,ב םייתנשכ ךכ-רחאו (םייתנש-הנש) *רדח,ב םידומילב 13 ליג

 .ארמג-ףדב םג העידי וגישה

 תונבל רפסה"תיב

 לא; תכלל הפיאשהו היסורב תיללכה הסיסתה תעפשהב יכ ,ליעל ונרכזה רבכ

 הרשע-עשתה האמה ףוסב -- ,םידוהיה ברקב "הלכשה,ה תוטשפתה תובקעבו ,"םעה

 תונוטלשה "םעטמ, ברה תכרדהב ,םיליכשמ םיריעצ גוח הציבורבמודב םג שבגתה --

 רוביצבו םהיתבב םישרשומ ויהש םיגשומהמ ררחתשהל הסינ הז םיליכשמ גוח .םייסורה

 ; (תירבעו שידיא ,תיסור) הירפס ומיקה :רעונה ןיב תעד ץיפהל הרטמ ומצעל ביצה אוהו

 -יעדמו תורפיסה לע ,תויטילופה תועונתה לע עדי תצפהל תורוגס רעונ-תופיסא וסניכ

 .עבטה

 םמצע םירוההו ליאוה ,תונבל רפס-תיב םג (1900 תנשב) המיקה םיליכשמה-תצובק

 וב הארוהה-תפשש ,הז רפס-תיב .תונבל יכוניח:דסומב ךרוצה תא ללכ ושיגרה אל

 : םירודיסבו ןכותב ברה שודיחה ןמ הז רפס-תיבב היהו ,רפאטש תיבב ןכּוש ,שידיא התיה

 .הרישו די-תכאלמ ,היפרגואיג ,תינידמ הלכלכב םיקרפ ,הירוטסיה ,ןובשח וב ודמל

 שידיא דמילו ס"היב שארב דמע אוה ;ןייטשגנוי ריאמ היה רתויב ליעפהו םזויה

 הלכלכ -- ץכ .י ;הירוטסיה -- סקאווסיוא קינאמ ;ןובשח דמיל קיצייז והיעשי .הרישו
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 ו היפרגואיג -- ,הקירמאב יאנותיע-רפוסכ כ"חא םסרפתהש ,ןמרביל םייח ; תינידמ

 .דידתכאלמ -- רוש הקטיא

 ברועמ "ןקותמ"רדח,

 השמו ןמצלוג בקעי-והיעשי :קסניפמ םיירבע םירומ ינש ועיפוה 1903 תנשב

 ,ברה שודיחה ןמ הז דסומב היה .תונבלו םינבל ברועמ רפס-תיב ומיקהו ,ץנרמופ

 תותיכ ;תוקספה ;ןומעפ ;םידימלת ינשל ןחלוש-לספס :תינוציחה הרוצה יבגל םג

 דבכנ םוקמ וספת -- ,ןושלכ תירבע .,ונמע-ימי-ירבד ,ך"נתה .ב"ויכו הווש המרב

 .תיסורו ןובשח ודמיל הזמ ץוח !םירועישה תכרעמב

 1905 תנשב "ןקותמ רדח,ה לש תודימלתהו הרומה

 לכב .תויוצרפתהל םדיצמ תונויסנ ויהו ,רפסה-תיב לע הער-ןיעב וטיבה םידרחה

 .(13--6 םיליגב) הרייעב םידליה לכמ שילשכ ס"היב זכיר תאז

 יאשידיאה רפסה"תיב

 -תפש-יבבוח-תדוגא, ירבח רשאכ ,וינבדנו וירומ י"ע חנזוה "הרות-דומלת,ה

 ופאש "דנוב,ה ינקסע ."תוברת, ירבע ס"יב תמקהל םצרמ תא שידקהל וטילחה "רבע

 וסינכהו םינויצה תביזע לש תונמדזהה תא ולצינ םהו ,"הרות-דומלת,ל רודחל ןמזמ

 תא ןיטולחל וחד םינשה ךשמב .שידיאו תיסור ,ןובשחל :םהלשמ םירומ דסומל

 .א"שיצל ףנוסמ ,יאשידיא ס"יבל דסומה תא וכפהו םימדוקה םידמלמה



 (ר דניו רודי ה א 76

 ןמלז :םיננוחמה םירומה ויה ,"הרות-דומלת,ה שוביכל רתויב םיליעפהו םימזויה

 "דנוב;ה תגלפמב םיליעפ םירבחו ;קו'צלקבו ןייטשלרפ בד,ןמשיפ לאכימ ,רעשומ

 .םירחאו ,קאז בקעי ,ץראווש השמו יכדרמ םיחאה :ןוגכ

 םג ."דנוב,ה ידהואו ירבח לכ לש םידליה תא וכותב זכיר יאשידיאה ס"היב

 -יתלב הבהאו תוריסמ .ס"היב תא םייקלו קיזחהל תנמילע השק ולמע םהלש םינקסעה

 ס"היב יבגל םג םינקסעהו םירומה דצמ םיטלובה םינמיסה ןמ ויה ,דסומל הליגר

 ואר אל םירוהה .ןכותו ביצקת תניחבמ ,ומויק לע השק קבאנ רפסה"תיב .ןודינה

 ס"היבל םהידלי תא כ"חא ריבעה םהמ קלחו ,שידיא דומילב תישעמו תימואל תילכת

 רפסה-תיב רגסנ ,םירוסמה םינקסעה לש ברה םרעצל ,1928 תנשב .ינלופהו ירבעה

 .יאשידיאה

 ("הנבי,,;) "ינומכחת, יתדה רפפה"תיב

 -דומלת ומיקה וז הרטמלו ,יתד ךוניח קר םהינבל תתל ףאש םירוה לש ןטק קלח

 המחלמה ןמזב אב) בולרפ ןורהא :םייתדה םירומה ויה םינגראמה ."ינומכחת, הרות

 .םירחאו ןמרב ךורב ,ןמרולק םירפא; (הנשבולסמ

 ודמיל בור-יפ-לע .ןודינה דסומל רדוסמ ס"יב לש ןויבצ תוושל ולדתשה םירומה

 ובצמ .(דועו תינלופ ,ןובשח) לוח ידומילמ קלחו תירבעה הפשה תא ןכו ,שדוק ידומיל

 הזו ליאוה ,לועב וכישמה םירומה לבא תיביצקת הניחבמ רערועמ היה דסומה לש

 .םהלש יטרפ ס"יב (טעמכ) היה

 ירבעה םידליה"ןג

 ידסיימ .ירבע םידלי-דןג םג תינויצה הדוגאה המיקה ,ירבעה ס"היב דסוויה םע

 כ"חא םהילע לקהל ידכ ,ירבעה רובידה תישאר תא תוקוניתל תונקהל ונווכתה ןגה

 .תירבעה התיה וכותב הארוהה-תפשש ,ירבעה ס"היבל םידימלתכ רבעמה תא

 תא וניבה אל םידליהו םירוהה :םירכינ ויה ןגה לש וסוסיבו ותמקהב םיישקה

 רודדןב .א םירבחה .םישדח םיגשומ תיינקהו םילגרהו תונוכת חותיפ לש תורטמה

 תועובש ושידקה הלא םירוקיבל) ןגה לש וכרע תא וריבסהו םיתבב ורקיב ינדרי יבצו

 ןויער ןעמל םהיתובל תשיכרל ,םירוה לש תודחוימ תושיגפ ונגרוא ךכל ףסונ .(םיבר

 םהירוהש ,םידלי תורשע ןגל ומשרנ :החלצהב רתכוה הז למע ףוסבל .םידליה-ןג

 לש ןודעומה םלואב חתפנ םידליה-ןג .הקזחהה-תואצוה לש קלחב תאשל ויה םינכומ

 .(הנייסוש בוחר) סיזגינוה תיבב ,תינויצה תורדתסהה

 התיה .(םינוב לש ותשא ךכ רחא) לופוטסוק תאצוי ,הלייק -- הנושארה תננגה

 לע הלטוה ,תינויצה תורדתסהה םעטמ ןגל הגאדה .תיארחאה התדובעב דאמ תרדוסמ

 ךלה םידליה רפסימ .בר דה האצמ ותדובעו ןגה בחרתה ךכמ האצותכו קפראח יכדרמ

 תוונוש ןווניפב ,תומיאתמ תורידב הקוצמה קר .םיפסונ םינג חותפל ךרוצ היהש דע לדגו

 הפעתסה אלועפה .םיפסונ םיירבע םינג רפסימ חותפל תורשפאה תא המצמיצ ,ריעה לש
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 ץנלטסק האל ןכו הרופצ : תוננגה תויואר דחוימ ןויצל .הדובעל ונמזוה תופסונ תוננגו

 .ןתדובע תא החלצהב ןגראל ועדיש (ןמצלז)

 ,הציבורבמוד תדילי ,רדניב היסח תננגה לש התדובע םג ןייוצת תוננגה ןיב

 .םידליל הבהאב הנייטצהו 1932/35 תונשב ןגב הדבעש ,הנליווב רנימסה תכמסומ

 -אלל הדבע איה .ךכב וכנחלו בוטה תא ףושחל תלדתשמ התיה םידליהמ דחא לכב

 העונצ .תורצקה היתונשב הייח ןכות לכ אוה ןגהשכ ,תימצע החכיש דע ,תואיל

 -אלל היסח הפטקנ -- םדא לכ לש ובל בוטב הנימאמו המימת ,בל-תבוט ,היתוכילהב

 ..הפטקנ הימולע ימדב ,תע

 תירוביצה הירפסה

 תיינכפהמה תועונתה ומיקה 1905--1902 לש הסיסתה-תונשב דוע יכ ,רכזוה רבכ

 תילגיל-יא התיה הירפסה .תירבעו שידיא ,תיסורב םירפס וזכור הב ,תירוביצ הירפס

 המלש תיבב םייסורה םירפסה ונכוש הכורא הפוקת ךשמב .הרידל הרידמ הדדנו

 םלוא ,(הווחו קיצנח ויתונב לש) תיטרפכ העודי הירפסה התיה "ץוח-יפלכ, .ךורטופ

 םיאשידיאהו םיירבעה םירפסה .תירוביצה הירפסה לש תולהנמהו תוזכרמה ןה ויה השעמל

 .'ץיבוניבר ברה ןב היה ולהנמש ,יטרפ רפסיתיבב ונכוש

 -תדוגא, הטילחה זא .תוירפסה ורגסנ ,תונוטלשה ינפב דחפה תאפמ ,1911 תנשב

 הנכוש הירפסהו שידיאבו תירבעב םירפסה תא התושרל ריבעהל "רבע-תפש-יבבוח

 הירפסה .ןמצלז עשוהיו םירוטה-בתוכ ויה םינרפסה .(רוד-ןב) רדניב .א ירוה תרידב

 ,תורפיסה בטיממ םירפס .התבחרהל םרג הזו םיארוקה גוח תא הביחרה תירבעה

 .הירפסה יכרצל ונמזוה ,שידיאבו תירבעב ,הרישבו הזורפב

 ."רבע-תפש-יבבוח-תדוגא, םוקמב דסונש "תוברת, דעווה ,1917 הכיפהמה תנשב

 .ותוסח תחתו ותושרל ןתוא ריבעהו תויטרפ תורידב תורוזפ ויהש תוירפסה לכ תא זכיר

 ץונוש תואצרה םייק ,תוירפסה תא ביחרה ,האירק-םלוא םיקה ,הריד רכש דעווה

 הרוצ הלביק בוש תדחואמה הירפסהו ,םיארוקה רפסמ תא לידגה ,םייתורפס םיאשונב

 .הרייעב יניצר יתוברת דסומ לש

 התיה ,הבר הבשחמו בר למע ועיקשהש ,הירפסה לש תונושארה תולהנמה ןיב

 תונוש תובכש הירפסל ברקל תנמ לע הנמזמ הכסח אלש ,גרבנזייא הלדנייש הרומה

 התיה הריאמ הכרדהו הרע החישב :ארוקל השידקה הבר בל-תמושת .רוביצה לש

 להנל "תוברת, דעו םעטמ ורחבינ הצרא התיילע םע .םיבר םיארוק ךושמל החילצמ

 לדיירפו ; טיילדלפ עשוהי ;(רנבא) רנייוו קחצי ;רנייוו הבול :םירבחה ,הירפסה תא

 .הירפסה לש הנורחאה תלהנמה התיה קינ'צפ לדיירפ .ה'צמוחנ 'ר ברה תב ,קינ'צפ

 .תורחא תורייעל רוגל ורבע וא הצרא ולע הירבח רשאכ ,התרמשמ לע הדיחי הראשנ איה

 .(1939 תנשב) םיסורה תסינכל דע הבהאב הב הלפיטו הייח ןכות הירפסב התאר לדיירפ



 דגיפ רודיק ה א 18

 םיילאיצוס םיחטשב םינקסעו תודסומ .ח

 תילאיצוס הרזעל הדעווה

 תחא .היסולכואה ברקב ררשש ינועה לע ודיעה ,הרייעב וצופנש ,תוחידב הברה

 המ-ןמז רובעכ .תחא הרייעב ונב לצא ררוגתהל ןמזוהש ,דחא בשות לע תרפסמ ןהמ

 םש םילכוא דציכ ,תוארל יתלוכי אל :הנע -- רבדה תביסל לאשנ רשאכו בשותה רזח

 ...ילֹוח ימיב ןבל םחל

 םג בערה ץיצה םיתיעל .םידלי הברהב םילפוטמו םינויבאו םילד ויה םיכרצנה

 השקה םבצמ לע לקהל הרטמב .ןכל-םדוק הפי-ןיעב םימרות ויה םהיריידש ,םיתבל

 תבכרומ התיהש ,תילאיצוס הדעו הנושארה םלועה-תמחלמ ינפל המקוה ,םיכרצנה לש

 ולדתשה ןה ;קינסוס השפילו רלדנס 'בגה ,קינ'צפ הרימ :ויה רתויב תוליעפה .םישנמ

 תומורתה .דעומויגח-ימיבו לבא ימיבכ החמש ימיב ,תונוש תויונמדזהב תומורת ףוסאל

 ,םלבס לע לקהל ידכ ,םיכרצנה לכל "רתסב ןתמ,ל ושמיש וללה

 -ןהילעבש ,תובוזע תוחפשמ לש ,רקיעב ,ילכלכה לבסה רבג ,המחלמה ץורפ םע

 ,תירבה-תוצראמ קותינה ללגב קלחו ,םוקמב סויגה ללגב קלח ,ןהמ וקתונ ןהיסנרפמ

 שורדה ןמזב החפשמ לכל עיגהל העדיו היתולועפ תא הריבגה הדעווה .הפוקת התואב

 .הנוכנה הרוצבו

 יוחמת"תיבו הפחמ"תיב

 םימותי ועיפוה ,םיחרזא-תמחלמ תונש שולש רחאלו ,םלועה תמחלמ רמג םע

 ,טניוזה תרזעבו הדסונש הליהקה םעטמ ,םידליל הסחמ-תיב םקוה זא .םיכמות אלל

 ,תוכרצנ תוחפשמ לש וא ,םימותי-םידלי ולביק הסחמה-תיבל .םיכרצנל יוחמת-תיב ןכו

 .םהיתבל הנילל םירזוח ויהו םויל תוחורא עברא םש ולביק םידליה .םויה תועשל קר

 .ןייטשרגו יקצולס לטני י"ע להנתה הסחמה-תיב

 תואמ .םולשת-אלל ,ךרצינ לכל תחא המח החורא םוי-םוי קליח יוחמתה-תיב

 .יוחמתה-תיבב וז םתחורא תא ודעס םישנא

 םימותיהיתיב

 -תיב םיקהל ךרוצ היהו ,גג-תרוק םהל התייה אלש ,םימותיה ובר םירשעה תונשב

 רלדנס 'בגה :ויה םימותיה-תיב לש תירוביצה הדעווב רתויב םיליעפה ןיב .םימותי

 הנשוש :יקצולס לטנעי ;ותייערו ארדיוו ריד ;(תירבזג) קינ'צפ םירמ ;(הדעווה ר"וי)

 ,גרבזייא זעוב :רנייוו ףסוי ;לגייב םייח ףסוי :ןוסרביל ליטע ;ןייטשגנוי ליטע ;דוסי

 .סרפ לבקל תנמ לע אלש םתדובע ושעש םירבגו תורבג דועו

 רצ היה םוקמה ,םנמא .םימותיה-תיבכ השמיש רלדנס תיב לש הנוילעה המוקה

 ,לבא .דסומה תא ביחרהל תלוכי ןתנ אל םצמוצמה ביצקתהו ,םימותיה לכ תא ליכהלמ
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 הכרדהו ידוהי ךוניח ,האלמ הלכלכ ,םירוגמ םוקמ ןתינ םיללמוא םידלי תורשעל

 .דסומה יכרצל חוורמ תיב םקוה םש ,ס"היב שרגממ קלח שכרנ 1930 תנשב .תיעוצקמ

 "זאט, תרבח

 תרשל דחוימ ןוצר התליג אל תיתלשממה האפרמה .םילוח-תפוק התיה אל הרייעב

 .ידמל הובג היהש רוקיבירכש לביק יטרפה אפורהו ,התרזעל םיקוקזה םידוהיה תא

 תרימשל תידוהיה הרבחה -- ,"זאט, לש ףינס םקוה ,הזה בצמה לע לקהל הרטמב

 .תואירבה

 ; קינ'צפ קחצי ברה :ויה םהיניב םיליעפהו ,םירבג קר וקסעתה "זאט, לש דעווב

 דעווה תדובע ;םירחאו ,ןמרב ךורב ;היזאמ לפראפ !ןייטשלרפ רשא ; לזנעג עשוהי

 -לע םא -- תונעיהל םירהממ ויה ,הרזעל האירק העיגמ התייהשכ .דאמ הפינע התיה

 "זאט; לש דעווה ירבח .םניח תואופר ידיילע םאו םירישכמ ידי-לע םא ,אפור ידי

 לקהלו םילוח-רוקיב לש הווצמה תא םייקל ידכ ,םילוחה לצא רות יפל םירקבמ ויה

 .הלוחה לש ולבס לע

 ימוקמה ןוטלשהו תידוהיה הליהקה .ט

 הרייעב חיסולכואה ירוזא

 : םירוזיא ינשל תקלוחמ התייה ,היבשות לש תימואלה םתוכייתשה יפל ,הציבורבמוד

 -ילעב -- םידוהי 5000-כ סלכואמ היהש ,עבורמ רטמוליק תרוצב ,זכרמה רוזיא .1

 .םילכורו םינוונח ,םירחוס ,הכאלמ

 ,הבחר תעבט ןיעמ ,(ראצה יקוח יפל) "בשומה םוחת,ל ץוחמש ףיקמ רוזיא .2

 רוזיאב ;רטאלפ ףרגה לש תורעיהו ןירוה רהנה ,הערמ-יחטשו האובת-תודש הירוחאמש

 .םיאלקח םלוכ ,םיניארקוא 6000-כ לש היסולכוא הררוגתה הז

 םידימתמ הדובעו-רחסמ-יסחי .םיבוט ויה םיניארקואה ןיבל םידוהיה ןיב םיסחיה

 םיבוט םידידיכ ןיע-תיארמלו הבוט תונכש יסחי םהיניב וררש ןכו ,םימעה ינש תא ובריק

 .וכלהתה

 תידוהיה הליהקה

 --- "אווארפוא איאקסנא'צשעמ, : תוימוקמ תויושר יתש ויה ,םיראצה לש ןוטלשה ימיב

 י"ע רחבינ ,ידוהי הטסוראטס דמע השארבש ,תידוהיה היסולכואל תינוריעה הצעומה

 -- ,"אווארפוא איאנטסאלאוו, ;(לודגה תסנכה-תיבב) םידוהיה לש תיללכה הפיסאה

 (הכיפהמה תנש) 1917 תנשב .םיניארקואה םיבשותה י"ע הרחבינש ,תירפכה הצעומה

 הנתיגו "אווארפוא איאקסנא'צשעמ,ה הלטוב ,(םיניארקואה ןוטלש תנש) 1918 תנשבו

 רוחבל ,םייניארקואה םייזכרמה תונוטלשה תמכסהב ,בויקב ימואלה-דעווה י"ע הארוה



 (רדגיב)רודיןב .ד .א 80

 ,תידוהיה הימונוטואה תוכזל יוטיב ןתינ הליהקה תמקהב .תידוהיה הליהקה לש הצעומ

 ,םייזכרמה םייניארקואה תונוטלשה י"ע הרכוהש ,ימואל טועימכ

 ו "דנוב,ה .2 ;םינויצה .1 : תומישר שולש וקבאנ הליהקה תודסומל תויסחי תוריחבב

 'יסחי ופקתשה תוריחבה תואצותבו השק היה םימרזה תשולש ןיב קבאמה .םייתדה .3

 .הרייעב תוחוכה

 ; רודדןב .א ; ןוגעב ףסוי ; ןוסנרהא .א : ויה וירחבנו ,םיטדנמ העבשב הכז ינויצה שוגה

 .םיינש דועו ,ןמלדנג .ש ;יקסבוקנמ .א

 ץראווש .מ ; ןאמשיפ .מ : רעשומ ןמלז :ויה וירחבנו ,תומוקמ 4-ב הכז יאדנובה שוגה

 .ןייטשלרפ .בו

 התארה אל תיתדה העיסה ןתמועל ;רתויב תוליעפ ויה תונושארה תועיסה יתש

 זא לגתסה אל ןיידע יתדה שוגה) הליהקה לש ימונוטואה דסומה תמקהב הבר תוליעפ

 .(הכיפהמה םע אבש םוצעה יונישל

 היהש ,הנזרב-ידיסחד שרדמה-תיבב המייקתנ הליהקה-דעו לש הנושארה הבישיה

 תא תועיסה ואירקה ,םינויצה תעיסמ הבור ,תואישנה הרחבנש רחאל .הפל-הפמ אלמ

 ותרהצהב טילבה ,םירוטה-בתוכ ,תינויצה העיסה שאר .הליהקב ןתלועפ-יכרד לע ןהיעצמ

 -יפוסיכלו לארשי תוברת חורב תונמאנל וכנחיש ,םיירבע אנפלוא-יתב תמקהב ךרוצה תא

 ךרוצה תא שיגדה ,רעשומ ןמלז ,תיאדנובה העיסה שאר .תשדחתמה תדלומל הלואג

 ךרוצה תא וללש םייתדה .שידיאב ךוניח-תודסומ תמקהבו םילמעל םיביטרפואוק ןוגריאב

 הבישיה םויסב ."םירדח,ה לש םמויקב ךישמהל םעבתב ,םהשלכ ךוניח-תודסומ תמקהב

 -ץרא הדעו ,דעס-ינינעל הדעו ,ךוניח-ינינעל הדעו :ןוגכ ,תונוש תודעו ורחבנ הנושארה

 .ב"ויכו ,ביצקת-תדעו ,תילארשי

 דסומה לש הניקתה הדובעל ועירפה ,1921--1917 םינשב םירידתה ןוטלשה יפוליח

 םיילאיצוס תודסומ תמקהב האטבתה התדובע רקיע ,םינש ןתואב .הליהקה -- ימונוטואה

 ,טניו'זה תכימתב ,םימותי-תיב ;םיכרצנל הדעסמ ; םיבוזע םידליל הסחמ-תיב :ןוגכ

 ,הליהקה תדובע תא ןיטולחל הקתיש טעמכ 1919--1918 םינשב םיחרזאה תמחלמ .ב"ויכו

 :רתיה ןיב ,תונוש םיכרדב ,המחלמה תונברקל הרזע שיגהל הליהקה הכישמה כ"פעא

 .טניו'זה י"ע ,תירבה-תוצראב םהיבורק ןיבל הרייעה-יבשות ןיב םירשק תרישקב

 תא ודביע םרט םינלופהו ליאוה ,הליהקה הרגסינ םינלופה י"ע רוזיאה שוביכ םע

 -תצעומל תוריחב לע םינלופה וזירכה םינש 7--6 רובעכ .רפסה-ירעבש תוליהקל תונקתה

 ,וואכעס ,הנטיקור ,הצינזרב ,הציבורבמוד ,ינראס : תוליהק עבש הפיקהש ,תירוזיא הליהק

 ףועמ הל ורסח יכ ,ררבתה ,תירוזא-הליהקל הצעומה הרחבנשמ .וואסעלקו ,הקוואנאטנא

 ,תוירפס ,ברע-ירועיש ,ךוניחה-תודסומל תדחוימ תובישח וסחיי אל הליהקה ירחבנ : המזיו

 תבייח התייה הליהקהש תודסומ -- ,םידליל הארבה-יתב ,םיקחשמ-ישרגמ ,טרופס

 .םחפטלו םדדועל

 ר"ומדאה ןב ,קינ'צפ םוחנ 'ר ברה רחבינ ,תדחואמה הליהקל ישארה ברה רותב

 .םינגסכ ושמיש ל"נה תורייעב םינברה ראש .הנזרבמ לקילומש 'ר
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 הייריעה תודסומ

 םוקמב .תויטרקומד תוריחב ידי-לע ,הייריעה-תצעומ תא 1921 תנשב ומיקה םינלופה
 ,ויה וז הצעומל םירחובה .ראצה ימיב תמייק התיהש יַאװַארּפוא איאקסנאשטשעמ,ה
 ,ידוהיה בושיה ביבס וררוגתהש ,םינלופלו םיסורל ,םיניארקואל יכ ,םידוהי קר ,השעמל

 .תדרפנ תירפכ-הצעומ התיה

 הירבחו ,תומוקמ השיש הגישה תינויצה העיסה .12 ויה הייריעב הצעומה ירבח רפסמ
 .םורטש רשא ; ליזנעג עשוהי ;רודדןב םהרבא ;ןוגעב ףסוי !ןוסנרהא רזעילא :ויה
 השולש גישה "דנוב,ה .(ןוגלוו .י םיבצקה חוכ-אב ףרטצה םהילא) : ךוטצראווש ןימינב

 והירמש רחבנ םירחוסה גיצנכ .קאז בקעי ;ןייטשלרפ בד ;ץראווש יכדרמ : תומוקמ

 ,"ייטראפ-סקלאפ,ל הטנ אוה) יולת-יתלבכ ומצע לע זירכהש ,דחא גיצנ רחבנ ןכ .לקנרפ

 .("דנוב,ה םע דימת עיבצהו ,"היצאנאס,ל ךכ רחא

 .ןמדלפ ר"ד -- "תוברת, רפסה-תיבב תינלופל הרומ ,ידוהי רחבינ הייריעה-שארכ

 ןגס םע ,ינלופ הייריע-שאר התנימו הריחבה תא הרשיא אל תיזוחמה תושרה םלוא

 .ןייטשגנוי קחצי -- ידוהי

 הנתשנ אלו טעמכ כ"פעא ,םינש עבראל תחא וכרענ הייריעה-תצעומל תוריחבה

 תויבמופה תובישיה ,יטרקומידה םייפואו תוריחבה תרוצ -- ,תאז תמועל .הצעומה בכרה

 ,תירוביצה השוחתה חותיפל ורזע ,םמצעלשכ הלא םירבד -- ,הייריעה-תצעומ לש

 ויה ,ביצקתה-יניינעב ונד ןהב ,תובישיה תארקל .ראצה ןוטלש תחת תחנזומ התיהש

 יכרצל תובצקה גישהל תינויצה העיסה החילצה דימתו ,הרייעב להקה תעד תא םיררועמ

 סחיה תאפמ ,ירבעה ס"יבל הבצקהה לע תוקבאיהה התיה השק .הרייעב םיידוהיה תודסומה

 .היריעה-תצעומב םהירורגו "דנוב,ה ירבח לשו ,זוחמה תונוטלש לש דהוא יתלבה

 תועפוהה תא הכירדהש ,ריעה יניינעל תצעימ-הדעו המיקה הייריעב תינויצה העיסה

 לכל םיטוח וחתמ תינויצה העיסה ירבח .תונוטלשה םע ןתמו-אשמבו הצעומה תובישיב

 העיסהש ,ועדי םידוהיה םירחובהו ,הייריעב םיגצוימ ויהש ,תידוהיה היסולכואה יקלח

 .םייטילופהו םיירוביצה םהיניינע לע הניגמו תשבוגמ תינויצה

 הרייעל ועיגיהשכ .האבה הדבועה דיעת הייריעב תינויצה העיסה לש הדמעמ לע

 ידוהי לכ תא תושגרתה הזחא ,1929 תנשב לארשי-ץראב םימדה תוערואמ לע תועידיה

 הייריעה-תצעומב תינויצה העיסה .תינויצה העונתה ירבח תא דוחיבו ,הציבורבמוד

 המגמב ,"ןייטסלפ, תלאשב ןוידל ,תדחוימ הבישי סנכל ,ינלופה ריעה-שארמ השרד

 טדנמה תונוטלש דגנ תוחמלו לארשי-ץראב ףקתנה ירבעה בושיל תוירדילוס-ישגר עיבהל

 ,הייריעה םעטמ םיבוהז 500 לש םוכס ביצקהל םג השרד העיסה .ץראה-ירעש תריגס לע

 .לארשי-ץראב םימדה תוערואמב םיעגפנל הנושאר הרזעכ

 לע זוחמה תונוטלש תא תופירחב תינויצה העיסה הרקיב ןהב ,הייריעב תובישי ויה

 תשלובה המייא םעפ אלו ,םינוש םיילאיצוס תודסומל ,םיירבע ךוניח-תודסומל ןיועה םסחי

 תולולעש ,תומיענ-יתלב תואצותב ,םירוטה-בתוכ ,תינויצה העיסה שאר לע תינלופה

 .ירבעה ס"היב להנמכ ,וב עוגפלו ךכמ חומצל



 הדני רודיו ל א 82

 .הצרא יתילע לגרל ,הצעומהמ יתורטפתה תא יתשגיה (רבמבונ שדוחב) 1932 תנשב

 רבחכ יתדובע-תונש עבש לע הכרעה-ירבד ועמשוה הב ,תדחוימ הבישי סניכ ריעה-שאר

 .הייריעה-תצעומ

 םינלופה .הייריעה-תצעומ לש הבכרהב םירכינ םייוניש ולח 1939--1933 םינשב

 חפסל וטילחה זוחמה תונוטלש .םידוהי ויה הירחבנ לכש ,הייריעה לע הער-ןייעב וטיבה

 -הצעומל םיפופכ ויהש ,ידוהידאלה רוזיאה ןמ תובוחר רפסימ ריעה לש יזכרמה רוזיאל

 וכפה הזכ ןפואבו ,םיניארקואו םינלופ הייריעה-תצעומל סינכהל וחילצה ךכו ,תירפכה

 .םידוהיה ידימ הייריעה ינינע וטמשנ ןמזה תצורמב .טועימל םידוהיה

 (1921--1917) תונורכזה-יקרפמ םילע השולש דוע .י

 1917 יאמב דחאב הנגפה

 .יללכ-ירוביצ יפוא האשנ ,תורומתהו תוכיפהה תנש ,1917 תנשב יאמב"דחאה תנגפה

 .ריעה תובוחרב הנושארה הכולהתה תארקל תונכהה וליחתה ןכל םדוק תועובש רפסמ

 .ךפל וננוכתה ,וימרו לכ לע ידוחיה רעונהו ,הרייעב הנחש ,םינכפהמה לש בצמה"ליח

 ,הווחאו שפוח לש ןוזח לע תואמסיסבו תוזרכהב ץרפתהל דמוע רוצע חוכש ,השגרה התיה

 ףתתשהל םיכירצש ,ועדיו ושיגרה םינויצה םג .הכיפהמה ןמ האצותכ ,קדצו ןויווש

 רבדב תואמסיסו םילוחכ םילגד וניכה םיינויצה םיגוחה לש םידהואו םירבח .וז הכולהתב

 ,לארשי-ץראב םש -- תיטרקומד תירבע הליהק תמקה ,םירז לועמ לארשי-ץרא רורחיש

 .הייסורב הפו

 ודעצ תישארב .תונוש תואמסיסו םימודא םילגד תואמ ועיפוה יאמב דחאה םויב

 םילוחכה םילגדה .םהיתועונתו םהימרז לע ,םיריעצה ריעה-יחרזא םהירחאו בצמה-תוליח

 ראצה רטשמה דגנ רבעשל תרתחמה יליעפ .להקב הבוגת וררוע תוינויצה תואמסיסהו

 .םילוחכה ןהילגד םע תוינויצה תודוגאה לש ןתעפוה לע הער-ןיעב ולכתסה ,(םידוהיהו

 לכל וא ,הנגפהה ןמ םינויצה תא קיחרהל ,ןגראמה דעווה לע עיפשהל ,םצרימ הנפוה דימ

 םילידבמה םימוחתה תא הלסיח הכיפהמהש ,היה םקומינ .םיימואלה םילגדה תא תוחפה

 ,יסורה בצמה-ליח תצעומ לבא .םלוכ תא דחאמה אוה םודאה לגדהו םואלל םואל ןיב

 הכולהתה .םיידוהיה םינכפהמה תשירד תא הלביק אל ,(ינדרי) ןמרב ר"ד ןיצקה תעפשהב

 .הזאיליסרמה תרישב המייתסנו הבר תובהלתהב הרבע

 1918 תנשב תימצע הנגה

 ןאמטהה זרכוה םדסחב ;1918 תנש תליחתב הניארקוא תא ושבכ םינמרגה

 .תונוטלשה לש תדמתמ תרוקיב תחת םינותנ ויה םיירוביצה םייחה .טילשכ יקסדפורוקס

 םינכפהמה .הלחה םיחרזאה תמחלמו הניארקוא תא םינמרגה ובזע 1918 ויתסב

 ,ןוטלשה-יאת תא קשנב ולסיח ,הבקסומב ינכפהמה-יטסיבשלובה ןוטלשל וטנש ,םיימוקמה

 ,םיטסינומוקה םינכפהמה ידיל רבע ןוטלשה .יקסדפורוקס תפוקתב םינמרגה ומיקהש
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 הביבסל וברקתה םיקיבשלובהו םיניארקואה תואבצ .הקילבופרכ הציבורבמוד לע וזירכהש

 רבעמ-תפוקתב .םיקיבשלובה ידיל םיניארקואה ידימ םימעפ המכ הרבע הרייעהו ,ונלש
 ןגראתהל ולחה הרייעה-יריעצ .תוערפו דוש לש תדמתמ הנכס הרייעה לע הפחיר וז

 לבא ,םידדוב םיערופ לש תונויסנ לומ דומעל הלכי וז הנגה :תימצע הנגהל תוצובקב

 ,םישבוכ םידדושו םיערופ דגנ הדי הרצק

 ,תבכרה-תנחתל הרייעה ידבכנ לש תחלשמ האצי ,הרולטפ יליח לש םישוביכה דחאב

 התיה תוומ-תנכסו הרסאנ תחלשמה .םיערופ ינפב ,הנגה שקבלו תונמאנ-ישגר עיבהל ידכ

 .הרייעב תוערפ וצרפ ,תבכרה-תנחתב התשע תחלשמהש ,תועש ןתואב .הירבחל היופצ

 ךכ ךות ; דודשל ולחהו ,תויונחהו םיתבה לא וצרפ הביבסה ירכיאו הרולטפ אבצמ םילייח

 .דחא ינוונחו ןמספ רפסה ,ןמטכש טחושה :םידוהי 3 וחצרנ

 אל ידוהיה רעונהש חכוויהל ידכ ,שרדמה-תיבב ףסאתהל הוויצ םיקמדייהה דקפמ

 ,דקפמה ירבדל םנימאהב ,(הדש הרומהו רוד-ןב .א) םיריעצ ינש .םודאה אבצל סייגתה

 -- םודאה אבצל סייגתה אל ידוהיה רעונהש חכווי םא ,תחלשמה-ירבח תא ררחשייש

 -תיבל ןושאר םויב ואוביש םירתתסמה םיריעצה לע עיפשהל ידכ תיבל תיבמ וכלה

 .םיקמדייהה שאר לש ותעפוהל ,שרדמה

 ,הגטיש אלמ םואנ עימשהו םיניארקואה לש בצמה-ליח דקפמ עיפוה הבוקנה העשב

 תא םילצנמה םידוהיה וליאו ,םירז לועמ רורחישל םיפאוש םיניארקואה :היה ונכותש

 תא םידוהיהמ עבת אוה .םיטסינומוקל םיעייסמו םכרדב םידמוע הניארקוא תבונת

 ןיאש ,רבדה םצע יכ ,דוע רמא אוה .םיטסינומוקה ידיב ויהש ,םיקמדייה 30 לש םרורחיש

 ,םכיס אוה .םיטסינומוקה דצל םחלנ רעונהש ,ךכ לע דיעמ ,הפיסאב ףתתשמ ידוהי רעונ

 םירבדה עמשל .םימחר-אלל םוקנל עדי םייובשה םיקמדייהה וררחושי אל םא יכ ,ורמאב

 .ריוואה תא וחליפ םינונחתו יכב ,ולאה

 ,הפיסאב חכונ היהש ,םירוטה-בתוכ וליאו ,שרדמה-תיב תא הזגורב בזע דקפמה

 םג חלשנ קרבמה קתעה) ימואלה-דעוול ,בויקל בצמה רואית תא קירבהל ראודל ץר

 םיצמאמ ליעפהו ותדועתל עיגה קרבמה .(בויקב ררוגתהש ,ןוסרביל יאציבורבמודל

 הלשממה םע ורשקתה ,(ברפרבליזו ןיקריס ןמחנ :וירבח) ימואלה-דעווה .יוצרה ןוויכב

 דושה וקספ :תואצותה תא הרייעב ונשגריה םימי המכ רחאלו ,בויקב תיניארקואה

 בצמב םידוהיה ויח (1918--1919) יצחו םייתנש ךשמב ,ןכ-יפ-לע-ףא .תוערפהו

 .הרייעב טקשה ררתשה םינלופה י"ע רוזאה שוביכ םע קרו ,שואיל הווקת ןיבש

 1920 תנשב "ומרזןאס, תרצע

 -סהבו ידוהיה םלועב שחרתמה לע תונושארה תועידיה תועיגמ ולחה 1920 תנשב

 תירבה"זוומצעמ י"ע ומר-ןאסב הרשוא רופלב-תרהצהש ,ונל עדונ .תינויצה תורדת

 הטלחהל םאתהב .הרהצהה לע ןוידה ןמזב ,וז הדיעווב ,תירבעב םאנ ןיקשיסוא .מ יכו

 דיקפתה ליטוה םהילעו לארשייץרא לע טדנמה תא םילגנאה ולביק ומר-ןאס לש

 ןוגריא לע תוארוהו תועידי ועיגה ,תאזה הרושבל ףסונ .רופלב-תרהצה תא םישגהל

 .ץראל היילעל םישנא תרשכהו "ץולחה,
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 ופפוטצה םיבר .הרייעב תינויצה תורדתסהה ירבח לכ תא הפיקה הבר תובהלתה

 ינויצה-דעווה .ועיגהש תושולקה תועידיל םיפסונ םיטרפ תעדל ונינעתהו ןודעומב

 -ןאס לש לודגה ערואמה תא ןייצל דציכ :הב ןודל ,תיגיגח הפיסא ןגריא ינוריעה

 גשוה ;הרייעה תובוחרב הלודג תידוהי-ללכ תרצעו הידוה-תליפת ןגראל טלחוה .ומר

 .הרייעב הדובעה לכ התבשוה תרצעה:םויב ;ןגראתה רעונהו תונוטלשהמ ןוישרה

 :וזירכה תואמסיסה ;ופנוה םילוחכה םילגדה ;קושה תבחרב ופסאתה םינומה

 הרידא הריש .'דכו ,"לארשי-ץראל םינומה ולעי, ;"לארשיב תישפחה היליהקה יחת,

 לש תחלשמ לביק םיימוקמה תונוטלשה גיצנ .הלחה הכולהתהו לוכ יפמ הצרפ

 יפל .הכולהתה יפתתשמ תא ,(םירוטה-בתוכ םע דחי) ךריב ארטזוזג לעמו םיניגפמה

 .םייזכרמה תונוטלשל וימשר תא גיצנה ריבעה ,ונתשקב

 ."ומר-ןאס, לש תרצעה לע הרייעב םירבדמ ויה ןכמ רחאל תובר םינש

 םיערז םתואמ ונתרייעב תינויצה הלועפה הנוזנ דוע ןכמ רחאל תובר םינש

 ,רמולכ .תיתרבחה תוררועתהה לש תישארב-תפוקתב םידיחי ידידלע וערזנש ,םיינויער

 הפוקתב ערזנש ,ידיחיה ינויערה ערזה .ונלש האמה לש תונושארה םינשה םירשעב

 .תונויצה ערז היה ,(1939--192)) הירחא האבש הפוקתב תוריפ חימצהו איהה

 ללוחתהש ,הנפמה לש הלחתהה תא תפקשמה איה-איה ,ונתרייעב תינויצה הלועפה

 הומחלמ יתש ןיבש הפוקתבו ,הנושארה םלועה-תמחלמ רחאל הציבורבמוד ידוהי ברקב

 תולועפב ונתרייע הנייטצה ,הציבורבמוד תליהק לש ירזכאה הלוסיחל דע .םלועה

 ,םיבושחה היעצבמו ,הימזוי ןיב ,תאזה הדובעה לכ שארב רשאכ -- רוביצ-תודסומ

 לע םינושארה תונויצה-יערז תא וערזש ,םישנאה םתוא :םתמוק רועיש אולמב וטלב

 .הנושארה םלועה-תמחלמ ינפל הלותב עקרק

 ,הנומאבו טהלב וז שדוק-תדובע ושעש ,םירקיה םירבחה םתוא לכ חצנל ורכזי

 .תימואלה ונתייחת ןעמל

 .,םיידוהיה םייחה םיב םה הנטק הפיט ,ןאכ יתלעהש םייחה תכרעממ םיקרפה תרשע

 ולא םייח לע .םיבר תורוד ךשמב הציבורבמוד יתדלוה-ריעב ומעפ רשא ,םתועמשמ אולמב

 ןמ תויומדו תונורכז לע תוקפרתה אלא הניא םהמ רתונש לכו האושה-תונשב תרוכה הלע

 .בוש ילבל יצאנה יאדמשאה ידי-לע ותרכנו בלב ותרחנש רבעה

 הקחמנש ונתליהקל הבצמ שמשל דעונ רשא ,הז ןורכיז-רפס לש תודימה-בר לעפימה

 תא םושרל ימינפה ףחדל יוטיב קפסדאלל אוה -- זועב הב ומעפש םיידוהיה םייחלו

 קהבומה יוטיבה םה וללה ןוצרהו ףחדה .םייחה תלצה ןוצרלו תורוד-ירודל םירבדה

 .םויקלו תויכשמהל -- תילארשיה המואה לש התונשקעל ,ידוהיה םייחה-רצייל



 ומצלז הירא

 דוע םניאש תורוד השולש

 הריקסה .הציבורבמוד ידוהי לע וז יתריקס בתוכ יננה ישפנ טטרבו ומיחרו וליחדב

 ןיא אליממו ,דבלב ,15 דע 3 ליגמ וז הרייעב יתישע יכ ןעי ,רסחב היוקל יאדו אהת

 ריעה לע יל עודיה תא ריינה לע תולעהל ינוצר זע ,תאז םע .רתויב יל םיריהנ םירבדה

 .בלהמ םיחכשנ-יתלבהו םירקיה הישנאו

 הדעה-ינקז לש רודה .א

 רפכמ ,ןמצלז השמ ,ויחא ,ןמצלז (רתלא) בייל הדוהי יבס :ונמנ וילע ,ןקזה רודה

 םחנמ לש ויבא) סמחנמ קיזייא ,וימי ףוסב רוועתהש (ןמצלז) סניב קיזייא ,ץינסי

 ,ןמגרב יציא 'ר ,(ןיטשלרפ) ססוי דוד ריאמ ,ססוי רזעילא ,לאיתוקי םהרבא ,(ןזחה

 הביל ,(דב-תיב ול היהש -- רההמ הביל לש ויבא) סקשומ םהרבא ,טחושה רב"ףסוי

 לש בסה) קילופ קחצי ,סילדנמ הילדג לידנמ ,ץשילושטמ רפכמ חספ ,הייטולוז רפכמ

 רטפנש ,ןיטשרוב והילא לש ויבא) סניד השמ ,ןיטשרוב-סניד בקעי ,(םורטש-םרז שידק

 םיברו -- קינלק לאומש ,(סלישה היעשי) לדנמ ויחאו ןיטשניבור לישה והיעשי ,(ץראב

 .םרכוז יניאש םהיתויערו םירחא

 קושה זכרמב .ונימב דחוימ סופיט היה ,ל"ז (רתלא 'ר) ןמצלז ביל הדוהי 'ר ,יבס

 תיבה .םינוש םינבמ םע ,יקנע חטש לע הררחתשהש הלודג רצחו הינסכא יבסל ויה

 םירחוס ןוסכאל ושמש רצחהו םינסחמה ,הוורואה וליאו םייוגל ,רקיעב ,לכוא-תיבל שמיש

 י"ע להונש קסעב טעמכ ברעתה אל ,יבס :אוה ןיינעמהו .םידיריל םיקחרממ ועיגהש

 הכרב םע הפילהל ןיא) הכרב ,התב תרזעב ,רקיעבו ,היתונב תרזעב ,לריצ אתבסה

 קסעב הקוסע התיה םויב .תפומל ,שממ ,ליח-תשא -- תיב תרקע התיה אתבסה .(יתוחא

 וקיפסהש ,(הינב לש) "םיצקש,ה לש םינבלהו םידגבה תא תנקתמ התיה הלילבו ,לודגה

 הלהינ אל םגו ,רפס םושב המשר אל ,הל ובח םייוגהש תובוחה תא .םערקל םויה ךשמב

 לודיגב ןהו קסעה לוהינב ןה ,דאמ השק הדבע אתבסה .הפ לע םתרכז ךא ,םירפס תלהנה

 התכז יכ ,םייחב בר קופיס הל היהו הינפ לע דימת ךוסנ ךויחה היה תאז םע ,הידלי

 וארקנ -- םידליב הלפיט איהו ,ליאוה .םיבוט םישעמלו הפוחלו הרותל הידלי תא לדגל

 תדובעבו הרותב קסעו להוא בשוי היה ,ל"ז יבס .(סנרהא לסוי לריצ לש) המש לע םלוכ

 קסעה תלהנהב -- איהו הליפתו הרותב קוסעי אוה :םכסה היה אתבסה ןיבו וניב .ארובה

 וישעממ םימייוסמ םיזוחא וקלחמ הל שירפהל בייחתה ודצמ בסה .םינב לודיגבו

 .ואולמב םייוק םהיניב םכסהה .ב"הועב קלח םהב היהי הל םגש ךכ ,התבוטל םיבוטה

 לע דומעל ויה םיליגר ולש תיבה ינבו ותיער ,אוה ,(ןמצלז) ץינסימ השמ 'ר

 שארב ,ושדוחב שדוח ידמ .וליכאהל ידכ חרוא-רבוע הזיא ה"בקה םהל ןמזי ןפ ,רמשמה
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 ,ןילוטס ידיסח לש שמשל רסומ היהו בוט לכ הנועט הלגע םע הריעה אב היה ,שדוחה

 .ריעה יינעל קלחל ידכ ,(לטנרט ןבגה) םהרבא 'ר

 תורוגש ויה 'וכו ותליפת ,ותנשמ .ותנקז תעל רוועתה ,(ןמצלז) סניב קיזיא 'ר

 םימעפ 3 ומצעב טעמכ עיגמ היה ,םיחתופמה וישוח תרזעב ,הפ לע לכה דמול היהו ויפב

 .ותרזעל ונאב ,םיריעצה ,ונחנא םג .דומלל ןכו ללפתהל ,לביטשל םויב

 ראש לכ ןכו (יתמישרב יתרכזה אלש -- בוהצה הילדג לש ויבא) טילדלפ לכימ 'ר

 -- הלימה ןבומ אולמב םימכח ידימלת ויה (םידדובל טרפ) ליעל יתרכזהש םישנאה

 : םיינש דוע קר ריכזאו ,הברה םהילע עדוי ינניא ךא

 יתניפה ותיב -- .( םורטש :החפשמה םש יל המדנ) קילופ קחצי 'ר

 היה הז רבדו) תוקילד וצרפשכ .התיה הברוח טעמכ -- (תלכמ תונח ללוכ)

 ,שא תולכאמל ויה תומא המכ לש קחרמב םגו ביבסמ םיתבה לכו (חיכש דואמ

 קילופ קחצי 'רש (הדבוע םג יהוזו) ,םירפסמ ויה ריעב .הטילפל הברוחה דימת הראשנ

 לע ראשי םתיבש ,לודגה ןרהא יברמ החטבהו הכרב םעפ ולביק ,סלקיר לדירפ ותיערו

 ,ל"ז יבא יל רפס ,אילט אניוה דכ ,ימיבו .םעפ ידימ וצרפיש תוברה תופרשה תורמל ולת

 ויה אל הז ךמס לעו ,הכרבה תא תינש רשיא ,ןילוטסמ בולרפ הק'לארשי 'ר אקוניהש

 .ידמעו דמע תיבהו ושדחלו ותונשל וששח םגו תופירש דגנ םתיב תא םיחטבמ

 ותרש םה .הררשל םתוא רסומו דאמ ריעצ ליגב םירענ ףטוח היה קינלק לאומש 'ר

 היה ותנקז תעל .(ןטַאדלָאס סיילוקינ) יאלוקינ ילייח ןכל וארקנו םינש 25 יאלוקינ אבצב

 ,ונחנא .םימשה ןמ ושנוע תא לביק אוה :ורמאו (קוניתכ) לדוגא דצב בקע ,טאל טאל ךלוה

 לומ היה ותיב .דימת ומע אשנש טובנה תא ונילע ךילשמ היה אוהו וב ונירגתה ,םידליה

 ונייהשכו .הדמתהב לביטשב זא ונדמל ונחנא .שמשב םמחתהל אצוי היהו ,לביטשה

 ונל ףיטמ היהו החישל וננימזמ היה ,תצק בבותשהל ,הצוחה הקספה תעשב -- םיאצוי

 ליג ינב ויה) ססוי דיוד ריאמ ןיבל יניב המ ואר :ונל רמא םעפ .ונתוללותשה לע רסומ

 םהיבא) ססוי דיוד ריאמ 'ר ןכ אלו תיבב תושעל המ יל ןיא ,ץראה םעו רוב ינא (דחא

 .הדובע לעו הרות לע בשוי רשא (ןיטשלרפ עשוהיו השמ לש

 תיבל םוי םוי טעמכ סנכנ היהו -- הרמה הפיטה תא םג בהא קינלק לאומש ר

 ,ןיפוליגב היהשכו (ססוי דיוד ריאמ 'ר לש ותיב לומ -- חזרמה לעב םש יתחכש) חזרמה

 תא ללקמו תיבל ביבסמ (הבזירפה) ויטסה לע בשיתמ היהו ,הצוחה ותוא םיאיצומ ויה

 .םינפב ויטסה תא השע אלש לע חזרמה תיב לעב

 הדימעה-יליג לש רודה .ב

 ינב יםייוליעה םיחאה תעברא :ונמנ וילעו הדימע ליגב היה ,ינמזב ,ינשה רודה

 הקלדג ,קוצניפ םירפא ; ל"ז בקעי 'ר ,אתמד ברה -- םשארבו (ןמצלז) סנרהא לסוי לריצ

 םייחו בקעי םיחאה ,ןיטשלרפ השמו עשוהי םיחאה ,סלדנמ הילדג (רעלעג רעד) טילדלפ

 ,רפוטש הציא ,(רעריפ רעסַאוו רעד) םימה ליבומ םירפא ,ץקורוס לוולוו ,(? ןמרב) טוק

 ,הליברט ,סלאיתוקי םהרבא דוד ,סינסא לארשי ,(קיעצפ) סלטא הילדג ,קפרח בקעי יר
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 ,לציא ,לכימ םיחאה ,ךורטופ ךורבו המלש ,שריה השמ םיחאה ,דוסי ןועמש ,סקרדנס קיזיא

 וא) ןמגרב השמ ,("קאבאט קעמש, וא ,סציר לכימ וא) רילוז לכימ ,קיציב אנינחו םייח
 לש החפשמה) ןיול ,ןוסנורהא ןרהא ,(ךורטופ תיבל השא אשנ) סציי הקלתפנ ,(סציר השמ

 קחצי ,סקציא לסוי ,טייחה סחנפ ,סציא רתלא ויחאו ןמרולק בקעי םיחאה ,(סרוזנוק ליסב

 תיב לעבו גגזה ריאמ בקעי ,ץרפ רתלא ,הטסורטסה לטאמ ויחאו טחושה אפיל ,טחושה

 וועש לדוי ,סעוואשט םיבצקה ,בצקה לדוד ,סחיליציא רשא ,םילק תואקשמל תשורחה

 ,ץינסי רפכמ ןמצלז לארשי ,קילופ שריה בקעי ,ןמצרק לציא ,ןיטשגנוי לציא ,ויחאו

 םהרבא ,ןילוו רפכהמ לפמג ,ץלס רפכהמ גרבנטכרט ,שטשילוצמ רפכמ חספ 'ר לש וינב

 קינרסמ יקסרודמא םייח לארשי ,(קיטנא) רניו רשאו ףסוי ,טחושה בוקלאיפ דוד ,ןילוומ

 קחצי ,לזנג 'חפשמ ,קצוסיו ריעמ טילדלפ עשוהי ,(סנרהא לסוי לריצ תיבל השא אשנ)

 בילטוג ,ןמשיפ הסוי בקעי ,הטסורטסה הימחנ ,טמחשה ףולא -- ןמצלוה בקעי ,לטנא

 ןיטשניו בקעי ,רבורג המלש .סונמ קיזיא ,גרבנזיא לטומ ,ךוזרב לארשי ,(לארשיב וינב)

 ןרהא ,קצרח ,רלדנס .נ ,חקורה גרבנטור ,הינזופ ישנא ,קינילוה הביל ,(רעטקאפה)

 ,חפנה קציא ,יקסנימיצ לסינ ,רדניב באז רכששי ,סקרוב םולש ,סקרוב הילצ ,ןירפלג

 .רכוז ינניא םהיתומש תאש דועו ,דועו קירטפש ךורב םייח

 ןיידה ה'ציא יבר לש ותריטפ רחאל ,אתמד ברכ לבקתנ ,ל"ז ןמצלז בקעי 'ר ברה

 ןהיכ רשא ןמצלז אבא 'ר ונב ,ואסכ לע הלע ותריטפ רחא .םינש ו"ל ותנוהכב ןהיכו ל"ז

 .הדמשוה השודקה הליהקה לכו בקעי תיבל ואב הרצ תותעו םידוהיב 'ד ףא הרחש דע

 תליפת רחאל ,ברע-ברע .הרות לש הינסכאו םימכחל דעו תיב היה ברה ידוד לש ותיב

 ייבאד תויוהו תויעבב ,הכלה ירוריבב םיחכותמ ויהו ריעה ינבמ םיבר םיאב ויה ,בירעמ

 תויעבב ונד ףאו הרותה ןיעממ היורל ותש םיברו םימכח ידימלת לש ןילוח תוחישב ,אברו

 ,םיעבתנו םיעבות) םיפלאבו תואמב יתלקתנ ,רובצה םעטמ טפושכ ,ינא .לודגה םלועה

 םגו) םידדצה לע הווצמ ןידה תיב-באו ,טפשמה-סכ ינפב םיעיפומ (םימשאנו םימישאמ

 ,תמאה תא ורמאיש םתוא עיבשמו ך"נתה לע תינמיה דיה תא םישל (םיברה םידעה לע

 םירחוס ,ןיד-ילעב 2 ועיפוהשכ -- םהה םינמזבו םימיבו .תמאה תא קרו תמאה לכ תא

 איצומ היה ,(תואכרעל קקדזהל םיקמב) הרות ןידל ל"ז בקעי 'ר ברה ,ידוד ינפב ,םילודג

 2-ל הטישומ היהו המודאה הטחממה תא (הפיטק-הטופק) טודרוסה לש ירוחאה וסיכמ

 ינבל היה אוה .רוערע אלל ד"ספ לכ םייקל םהילע ולבק ךכבו ,ןינק ולבקו ןידה ילעב

 .םימותו םירואכ ונריע

 בקעי 'ר ברה תב ,ל"ז הקבר תרמ ,ראותה תפיו העונצה ,תינברה ,הרקיה יתדוד

 ויה ךויחהו ןחהש תיטנגילטניאו תיטנגלא ,הלכשה תלעב ,המכח התיה ,בורוטמ ןתנ

 הלכשהל ףסונ .הודחבו םינפ רבסב םיברה תיבה יאב תא תלבקמ התיה .הינפ לע םיכוסנ

 .'וכו הניגנ ,תופש םג הלא ודמל ,םהידליל ונתנ הדודהו דודהש תיתדה

 היהש יל עודי .תובר וילע רכוז ינניא .ריעצ ליגב רטפנ ,ל"ַז ןרהא לסוי יבר דודה

 ס"שב וסרכ תא םטיפ ,רשי רחוס ,ברע לוק לעב ,הלימה ןבומ אולמב יוליע ,וימעב לעב

 םייפגמו תורוע רכממל תונח קושב םהל התיה .אבס לארשי לש חורה ינינק לכבו םיקסופו
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 לטבמ היה אל יונפ עגר ףאו ,רפסב דימת ןייעמ היה ,ותונחב ותבשב .םייוגל םינכומ

 םייוגה םע מ"ומה תא הלהינ םגו קסעה תא הלהינש איה איה ,לדוה ,ותייער .הרותמ

 .םתונחב תונקל ופידעהש

 ארוק לעב ,יוליע אוה ףא ,ל"ז (סנרהא לסוי לארשי 'ר) ןמצלז לארשי יבר .,ידוד

 ותלפת תא רכוז וניא ימו -- הביתה ינפל ללפתמ היה תובורק םיתעל .לביטשב עובק

 בוטב שיגרה אל ןזחה םחנמשכ ללפתמ היה םימעפל) דעומו גח ,תבש ,לוח ימיב הקותמה

 תומדא קיזחמ היה .דודגה בתכ היהו םינש 5 יסורה אבצב תריש .(ריעל ץוחמ היהש וא

 ,שמשב עובשה לכ תושבייתמ ויה םינבלה .היינבל םינבל םיניכמ ויה םייוגהו הריכחב

 .םיחתפה לכ םימתוסו םינבלה תא םיסינכמ ויה םכותבו םירונתה תא םיקיסמ ויה ,ש"עבו

 ויה הזה םוחב .םונהיג שממ היה םינפבו הצוחה אצי אל םוחהש קדס לכ םיחייטמ ויה

 .הינבל תויואר ויהש דע ,םימי עובש ךשמב תוקזחתמ םינבלה

 םימזפמש עודיה ןוגנה תא עמש ר"חהיבל ברקתהשכו ,ולעפמב רקיב דודה ,תחא םעפ

 םידבועל טרפ) שפנ ףא האר אלו לוקה רבג ברקתהש לככ .שרדמה תיב ישבוח ותוא

 ןתנ בקעי יבר ,ברה תא אצמ ,ונוהמתלו ,תורובה תיתחתב שפחל לחה דודה .(םייוגה

 וריזחהו רובהמ ואיצוה דימ .דמולו םש ול בשוי (ןמצלז בקעי יבר ברה לש ונתוח) בורוטמ

 אלש רחאל םויה לכ וירחא ושפח תיבה ינב לכ .ןמצלז בקעי יבר ברה תיבל ,התיבה

 עוקש ותויהבו לביטשהמ ותאצ רחאל ול הרק הז רבד .ןורחאה ןינמהמ לביטשהמ רזח

 .וכרדב העת תובשחמב

 םירוזחמ איצוהל קיפסה ,ךא ,ריעצ ליגב רטפנ אוה ףא ,(סחנפ) יניפ יבר ,ל"ז יבא

 ולצא ודמל .םינוש םיליג ינב ,םימכח ידימלת לש לודג תווצ םיקה .םידימלת לש םידחא

 םהל ץיברה אוה ,ל"ז יבאל םהלש םיבוטה ינב תא ורסמ ריעה יבוט .םילודג םירוחב

 רועישה תא וניכה אל "םיטישכת,ה ,הלילח םאו םויב תועש 12 טעמכ הרוחה תא

 -- םיכוראה ףרוחה תולילב -- הלילה תוצח דע םקיזחמ היה ,ישימחה םויל ("ןענעייל,ה)

 םהל רפסמ היהו ,פ"עבש הרות לע םג וידימלת תא ךניח אוה .תיששעה וא רנה רואל

 רוציה וניה ,םיקלאה םלצב ארבנש םדאה :רמוא היה אוה .םוקתירש םינוש םירופיס

 ןהו ומצעל ןה ,ןכוסמ ריצי והנה ,ץרא ךרדו הרות ילב ךא ,האירבה רזנו רתויב חקיפה

 םייחהו תוומה, :(א"כ ,ח"י ילשמ) בותככ ,םימוצע תוחוכ םדאה לש ותושרב .ותלוזל

 :ןוגכ -- היתווצמו הרותה תא םיימוי םויה ונייחב םימייקמ ונאש ז"יעו ,"ןושלה דיב

 = ?ל"ר תונכס ינימ לכמ םינגומ ונא ,'וכו תיציצ ,ןיליפת ,םידעומו םיגח ,תבש תרימש

 אקוניה לע תואלפנו םיסנ ,תודיסחהו םידיסחה תודגאמ םהל רפסל גהנ ,ל"ז יבא

 המח הבהא םהיתובלב עטנ ,םירופיסה תועצמאב .םיקידצה וינתוחמ לכ לעו ןילוטסמ

 .דאמ והודבכו הזע הבהא ירשקב ל"ז יבאל םירושק ויה םידימלתה לכו ,ותרותלו 'דל

 .."רהה תא ןידה בוקי, תניחבב ,אוה ותיבב .רקיעבו תואנקב זירפהש אלא

 תיששע וא רנ ,טפנ תרונמ לש הרואל תוצח ןוקת ךרוע הליל הליל היה ל"ז יבא

 חתפל ךומס ,ךומנ ףרפש לע ול בשוי היה ל"ז יבאו יתררועתה םעפ אל .חיפ ולעהש

 ונרכזב וניכב םג ונבשי םש לבב תורהנ לע; רמוא היהו ישירחה ולוקל יתנזאהו .חבטמבש



 89 דוע םניאש תורוד השולש

 תא ומש ךשדק לכיה תא ואמט ,ךתלחנב םיוג ואב םיקלא ףסאל רומזמ, ,'וכו *ןויצ תא

 הכפהנ ונתלחנ ,ונתפרח תא הארו הטיבה ונל היה המ 'ד רוכז, ,'וכו "םייעל םילשורי

 היה ךכו וכו 'וכו "תונמלאכ וניתומא ,בא ןיאו ונייה םימותי ,םירכנל וניתב םירזל

 לחר לש ןוקת) הז ןוקת ."סנכי לארשי יחדנ 'ד םילשורי הנוב, דע ךישממו ךישממ

 רמוא היה םימיה ראשבו (ןונחת םירמואש םימיב) ישימחו ינש םויב רמוא היה (ונמא

 .ןושיל דוע בכש ותליפת םות םע .רחא חסונב האל ןוקת

 .ירוענב יל הנמדזנש ,הדיבא-תבשה לע תחא הדוזיפא הנהו

 לביטשה ירוחאמש (ןלבה השמ לש) ןטקה ץחרמה תיבל ל"ז יבא םע יתכלה ,דחא ש"עב

 ילגר תא וילע יתמש .לודג קנראב ,ילגר דיל ,יתנחבה ,םיילענה תא ץולחל יפפוכתהבו

 .הווקמל סנכא אלו ישארב שח ינאש יתינע ,ל"ז יבא לש ותלאשל -- .םוקמהמ יתזז אלו

 ונכלהו ,ימולש המ תוארל םימעפ רפסמ אצי ל"ז יבא .יסיכל יתסנכה חפונמה קנראה תא

 התצר איהו אפור היה םרט זא ונריעב .הלהבנ ל"ז אמא ...ערב יתשגרה יכ ,טאל טאל

 יב יתרמאו היתעגרה ...חור תוסוכ יל דימעהל ,(רעשדלעפה) רלדנס .נ תא ליהבהל

 ,תבשב ףסכה םע םישוע המ :התיה יחומב הרקינש הלאשה .בוט רתוי תצק שיגרמ ינא

 תואמ ויה קנראב .ןומטמה תא תונמל ידכ ,רצחבש דובכה-תיבל יתאצי ? הצקומ והירה

 .הלוגס םשל םימואת-זוגא -- ךכל ףסונו "לעטיווארפה, ןמקיפ ש"ע תחא הלבקו םילבור

 אל תבשה לכ ךשמבו הובגה ("עבורה;) רונתה לע קנראה תא יתקרז ,התיבה יתסנכנשכ

 לעב לע הדיעהש הלבקה בקעו הדיבא תבשה תווצמ לש הכרע תא יתעדי יכ ,יתעגרנ

 ושיגרה ,ךא ,האיצמה לע שיא ףאל יתרפיס אל ,תיבב .קנראה ךייש ימל יתעדי ,הדיבאה

 סאווקה לע לידבה ל"ז יבאש רחאל ,תבשה יאצומב קרו .םושלש לומתכ םניא ינפש יב

 ויתרסמו קנראה תא יתדרוהו םלוס לע יתילע .רבדה תא ול יתילג ,הליט יתדוד לש

 הילע עדי אלש -- ררבוה .הדיבאה תא ול רסמו ןמקיפ רזעילא 'רל דימ ץר אוה .אבאל

 יתרמא ,רזח ל"ז יבאשכ .ךכב שיגרהל קיפסה אלו תבש ידגב שבל ץחרמה תיבב יכ ,ללכ

 ותואו המלש הנניא הווצמה יכ ורמאב ,יב ףזנ ל"ז אבא .םימואת-זוגא ראשנ ילצאש ול

 ל"ז יבא ,ךא ,יפסכ קנעמ יל קינעהל הצר הדיבאה לעב .זגאה תא םג ריזחה ברע

 .הווצמה רכש לכ תא ב"הועב לבקאש ידכ ,לבקלמ בריס

 דחא .תיב"ןב םש היה ל"ז יבא .(ימ הלגא אל) הרישע החפשמ הששורתה ונריעב

 רועישה תא ומע דחי ןיכהל ירבחל אב יתייהו יליגב היה ,הז תיב לש םיברה םידליהמ

 הביר ,ןיי ,רשב :ונייה ,בוט לכמ תומלש תוליבח איבה ל"ז יבא + ואר יניע המו .'ה םויל

 ,הת ,(ןיקמורפ אביקע לש ומא -- סענייח רתסאמ) תנמשו הניבג ,האמח ,(ץכַאמעגנייא)

 ,הומת היה רבדה .ל"ז אמאל תאז יתרפס ,םימעפ רפסמ םש ויתיארשכ .'וכו םיניפות

 םילכוא ונייה דבלב תוקוחר םיתעל ,פ"כע ,ריהזמ הכ היה אל ילכלכה בצמה ונתיבב יכ

 אוה עודמ אבא תא יתלאשו קפאתהל יתלוכי אל תחא םעפ .הלאה םיבוטה םירבדה תא

 אוה ךכ ,םחלל קוקז ינעש םשכ, :יל בישה אוהו .'דכו הדלוקוש ,תואקשמ םשל איבמ

 ."'וכו רשב ,הדלוקושל קוקז םג

 בקעי יבר ברה דודהו םייוליע ויה ,סנרהא לסוי לריצ ינב ,ןמצלז םיחאה תעברא
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 .החקרמכ הלוכ ריעהו תחא ש"עב ,םויה יהיו .םישק םינינעב םתא ץעייתמ היה ןמצלז
 זירכהו שמשה םהרבא המיבה לע הלע ,"ונילע, ינפל ,תיברע תליפת םויס רחאל ,ברעב
 ול םשובי ,"טנלושט,ה תא לכאיש ימו -- ןירדהמבש ןירדהמל רשכ ןימחהש בוה םשב

 ואצמו םילודג םירפ םייחבטמה תיבב וטחש ,ןכ ינפל םוי :היה ךכ היהש השעמהו
 קחצי יבר ..םלש ןסחמ שממ :םיטחמו תוכיס ,תיכוכז תוכיתח םהמ דחא לש תואירב
 וא ברה אוה ןורחאה קסופה ,ךא ,רשכ הזש ותעד הוויח ,ןיירוא רב היהש ,ל"ז טחושה
 רישכה אוה ףאו ,ל"ז בקעי יבר ברה ,ידוד םע דימ רשקתה ,טחושה קחצי יברו ,םינברה
 ןויד רחאלו ,ריעה יבוטמ דועו ויחא ראש תא סניכ ,קספה תאצוה ינפל ,םלוא .אכריסה תא

 בקעי 'ר ברה ,ידוד לדתשה ,ללכ ךרדב .רשכ רשבהש דחא הפ וטילחה ,ףיקמו קימעמ
 ,אנוממד אררד וב היהש רבד לכ (רשפאש המכ דע ,הכלהה תרגסמב) אלוקל ןודל ,ל"ז

 ,תבש ליל ותואב .םירימחמ םינברה ראש ויה ול דוגינב .וילע וכמס ןילוטס ידיסחו

 תחורא רחא ,תבשב .לוגיפו הפירט הז יכ ,ןימחה תא לוכאל אל תסנכה יתב רתיב וזירכה

 תסנכה יתב ראשמ םירענ .תובא יקרפ דומלל ,לביטשל ,עשוהי יחאו ינא ונכלה םירהצה
 סנרהא לסוי םייח ,ונלש דוד ןבל תודוה קר .ונחנא הפירט ילכוא יכ לע םינבאב ונומגר

 וסנכתה ,תיברע תליפת רחאל ,ק"שצומב .ץניל טפשממ ונלצינ ,סקציא לסוי םהרבאו

 .םהלשב םהו ולשב דמע ל"ז בקעי יבר ,ידוד .ןינעב ןודל ריעה ינבר תעברא אתווצב

 תרחמל םנמאו .ונריעל דימ אובל ליאויש ,ב'צידרבמ ןואגל קרבמ חולשל דחא הפ טלחוה

 םיבר ירחא, לש הרותב עודיה ללכה תורמלו ..ןינעה לע ןודל אתווצב ובשיו ,עיגה

 ידיסח לצאו ,החקרמכ ריעה השעג ,השער בושו .טועימה תעד תא ןואגה לביק ,"תוטהל

 ומכ קספ ,אוה ףא ,ןואגהש איה אתרטוז אתלמ יכה .החמשו הלהצ וניתוחפשמבו ןילוטס

 היה ,ברה ידוד .םידיסחה תותיכ ראש לע םג רתוי לבוקמ ברה ידוד היה זאמ .ברה ידוד

 םושל עסנ אל ןילוטסמ יברל תועיסנל טרפו ריעה תא בזע אל טעמכו םוקמב הרועמ

 לצא תויבגמ םיכרוע ויה ,השקה ילכלכה םבצמ תאפמ רשא ,םינברה ראש ןכ אלו .םוקמ

 .םמויקל רסחה תא אלמל ידכ ,תורחא םירעב ,םהידיפח

 היה וימי בור תא .ףירה חומ לעבו חור ליצא ,זילע םדא היה קוצניפ םירפא יבר
 דומלתה היה ,כ"פעאו -- םלועה תוינידמב םג לודג היה וחוכ .לבתה יקחרמב הלבמ

 .תאצמנ איה ןכיה רמוא דימ היה ,איגוס איהש וזיא לע לאשנשכ .הספוקבכ ולצא חנומ

 םינבה 2 םג .ליבב הדיחיה תבהו ,התלא ותייער והולהינ קסעה תא .קושב תונח ול התיה

 .המ תדימב ןיאושנה ינפל ,ורזע ,ןרהאו לדייז

 .ויגב) דבכ לקשמ לעב ,ןתרבג ,ןולגע היה ,בקעי ,רוכבה :ןמרב םייחו בקעי םיחאה

 םיצירפה ליבשב ("וב-לכ,) תלכמ תונח התיה םייח ויחאל .(םירובג םינולגע ויה םה ףא
 רחא ןורכזה םויב .דאמ םירשי ךא ,םייביטימירפ ,םיטושפ ויה םיחאה ינש .םירמכהו
 תובהלתהב וללפתה םהינש .ותרחמל ינשהו םוי ותואב ללפתמ םהמ דחא היה .םהיבא

 ...'לע לעד ןוויכ אתשבש, : תניחבב ,תואיגשבו ,םילמה שוריפ תעדל ילבמ ,תידיסח

 תומדה תא םירכוז הציבורבמוד ידוהי :ץקורוס לוולוו יבר -- "?קינווזדמלה,

 הלימב הלימ ,ללכהמ תאצוי תוקבדב ללפתה םויה לכ טעמכ .ינממ רתוי תאזה האלפנה

 ןושיאב םק היה .םילהת תרימא ולצא הליחתה הליפתה רחאל .הלימ ףא ריסחהל ילבמ



 1 דוע םניאש תורוד השולש

 םיכשהל הציבורבמוד ידוהי תא ררועלו ריעהל ידכ םיסירתב הכמ היה ושיטפבו הלילה

 .םירחא וראתי יאדו ,תוחילס ימיב אלממ היהש דיקפתה תא .ארובה תדובעל

 ךא ,ותיב תא רכוז ינניא :(רעריפ-רסַאוו רעד םירפא) םימה-ליבומ םירפא יבר

 לעמ הרוגח רגח דימת .דאמ ןינעמ סופיט היה .םימ ונל איבמ היה יכ ,יתרכיה ותוא

 בבותסמ היהו וליעמ ןוראוצב בוחת דימת היה ,םדמדאה-בהבהצה ונקז .טפורמה וליעמ

 ,הילא המותר תמדמדאה ותסוסשכ ,(םילגלג 2 לע הרכרכ ןימ) ותלגעב הרייעה ךותב

 םלועה תא להנמ םורמב ןכושה :רמוא היה אוה .ונריע ינבמ םיברל רהנהמ םימ קפסמו

 םימעפ יתש ומויב םוי ידמ םייסמ היה םילהתה תא .םימה תא -- ה"בקה לש ודבע ,ינאו

 הריכה ותסוס ךא ,ךרדב םדרנ ףא היה םימעפל .המימשה ויניע דימת ואשונב ,רתוי םגו

 תלכוא התיה הנכסמה הסוסה .חוקלו חוקל לכ דיל תיטמוטוא תרצענ התיהו ויתוחוקל תא

 ..דעומו תבשב ,תולילב קר עבושל

 םינולבהמ ולש הדוס-ימ התש אלש ימ .הדוס-ימל ר"חיב ול היה :קפרח רודגיבא 'ר

 ,ונריעל למשח סינכהש ןושארה היה אוה .וימימ םיבוט הדוס-ימ התש אל ,םילודגה

 רצחב ,ולש תשורחה תיבב למשחה קלדוהו לודגה אלפה רצונש ןושארה תבש ליל ותואבו

 לש ותיבל ,הנמשה תבש ליל תדועס רחאל ,ונינקזבו ונירענב ,ונלוכ ונצר -- ותיב

 .רוא יהיו :לש אלפה תא תוארל ,(סאג ענייסאש) שיבכה בוחרב ,קפרח רודגיבא

 .ריזנ ייח תויחל ,וייחל יששה רושעב לחה ,(סליט לקנעי וא) ןמרולק בקעי 'ר ,ידוד

 ,תועש יבג לע תועש ללפתמ ,נ"כהיבל ןושארה אב היה םוי םוי .ותליפת תעב דדובתמ היה

 קפתסה ,ארפ לדיג ושאר תורעש תא .ןורחאה ןינמה רחאל ,ןורחאה אצויו ךוראה רודזורפב

 תונחה תא .(תונב 4-ו םינב 5) הלודג החפשמ לעב היה .םיפירח תואקשמ התש אל ,טעמכ

 לגרב ךלוה היה ,בקעי 'ר דודה .(םקלחב) הינבו היתינב תרזעב ,הליט ,יתדוד הלהינ

 הווקוילק ,היליז ,תורוע ,אופסמ ,םינגד ,תוירטפ לש ןעטמ םע רזוח היהו ץשילושטמ רפכל

 היורל התשו ,תווצמבו אתירואב לודג היה וחוכ .שודגו אלמ ,ךא ,שיאה היה וינע .'ודכו

 .רהוז דומלל םק היה הלילה ןושיאב ."קינוודדמל, אוהש וילע ורמא םג .יחצנה ןיעמהמ

 ינניאו תורוע רחוס היה .לודג דגנתמו םכח דימלת היה אוה ףא ,סציא רתלא 'ר ,ויחא

 .הברה וילע עדוי

 .םירזומה םירקמה דחא הנהו ,רזומ לבא רקי םדא היה סלאיתוקי םהרבא דוד 'ר

 ילע ,וכח, :רמאו םינרבקל דוד 'ר הנפ ,ל"ז יבא לש ורבק לע ללוגה תמיתס ינפל

 ; רטפנה לש ונזא לע המ-רבד שחלו ףפוכתה רבקה-רוב ךותל ץפק דימ ."והשמ ול דיגהל

 אל דוד 'רו ,עודי אל ול שחלש רבדה והמ .רובה ךותמ והולעהו וידי תא טישוה כ"חא

 .ריעה-ינב ינפב החישל בר ןמז היהו בר ןוהמת ררוע רבדה ךא ,והליג

 םירק תואקשמ רציימ היה .םימש אריו הזה םדאה היה רשי -- :גגזה ריאמ בקעי 'ר

 ליחתה ,םידליל באו יושנ רבכ ותויהב .ל"ז יבא לש םילודגה וידימלת לע הנמנ .םיבוטו

 תא םג יכ ,השק דבע .הרזע לכ אלל דומלל עדי רצק ןמז ךשמבו ותא דומלל ליז יבא

 ,הרותל םיתע עובקל םג עדי ,תאז םע ,ומצעב תויונחל קלחל ךירצ היה ולש תרצותה

 .ברע ברעו םוי םוי
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 סנרהא לסוי לריצ תונבמ תונבה תחא אשנ אוה -- : יקסרודמא םייח לארשי 'ר ,ידוד

 דע עיגה ונקז ,ורודב קר אלו קידצ ,וינע ,ןירוא רב ,וימעב לעב היה ,קינרסב (ןמצלז)

 -רעלַאה) ש"י רלה לרנגה יערופש ןמזב ,הציבורבמודל הזה ידוהיה עלקיאשכ .םיכרבל

 ברחבו ןמספ ןרהא לש הרפסמל ,וחרכ לע והוסינכהו הלא והופטח ,ונריעל ושלפ (סעקישט

 הכב ,וילע טיבהל רעצ היה ונתיבל זא וסנכיהב .הפיהו ךוראה ונקז תא ול ורזג הדח

 לדג ונקזש דע ךלהתה ךכו תבגמב וינפ לכ תא ףטע דימו .ריקב ושאר חיטהו קוניתכ

 .שדחמ ול

 ול התיה ,(סעצייר ליסב לכימ וא -- קאבאט-קעמש לכימ 'ר וא) רילוז לכימ 'רל

 ןרהא ,חנ ,לשרה ,לרב :םינב 5-ו (תפומל תיב תרקעו ליח תשא ,תרחוס) ליסב השא

 רקבמ יתייה םוי םוי טעמכו יליגב היה לשרה .רשאו (לארשיב אצמנה החפשמה דירש)

 האציו םוק המיכשהש ,הנושארה התיה םמא .דומלת ונתא דמל ,ויחא לרבש םושמ םתיבב

 חלשש רחאל ,לרב .תירחש תליפת רחאל הל רוזעל ,תונחל אצוי היה לכימ יבר .תונחל

 היה אל תורזועב שמתשהל) תיבב רדיס ,ורזחבו ללפתהל אוה ףא ךלה ,רדחל םינטקה תא

 היהו התיבה רזוח היה ,םירהצב .דומלל לביטשל ונכלהש וא ונתא דמלו בשיו (גוהנ

 תונחב םירזוע םידליה םג ויה תובורק םיתעל .תונחל וירוהל םירהצה תחורא תא איבמ

 העשב ,התיבה הבושב ,ליסב ,תיבה תרקע .םידירי לש םימיבו ןושאר םויב -- רקיעבו

 םירהצה תחורא תא הניכמ ,םיערקה תא תיבה ינבל תנקתמו תבשוי התיה ,ברעב תרחואמ

 .הציבורבמוד ,ונריעב תויונחה ילעב לכ לש םכרד התיה וז ,בגא .הלילח רזוחו הרחמל

 םכח דימלת היה הלה .סציר השמ 'ר םהמ דחא :םיסיג ינש דוע ויה לכימ יברל

 רג היה ,דלפנזור ריאמ 'ר ,ינשה סיגה .לכימ 'ר לש תיבה דיל היה ותיב .לודג רחוסו

 .לודג רחוס היה אוה ףאו ,לוממ קוידב

 ,יל המדנ) לכימ 'ר לש ונתוח ןיבו בוסלקמ שאוהי 'ר -- לכימ 'ר לש ויבא ןיב

 ונתוחמו דיסח היה שאוהי'ר .(םימש םשל תקולחמ) תידימת תקולחמ התיה (הציא 'ר

 .דאמ םיפירח תוחומ ילעב ,הלימה ןבומ אולמב םימכח ידימלת ,םהינש .דגנתמ היה

 םע ליחתה ,וטנבאב (בלגמה) קישטנַאק םע ,דמלמ יקדרדה ,(רעלעג רעד) לסינ 'ר

 לסינ 'ר לש רדחל ל"ז יבא ינאשנ וב םויה תא רכוז יננה ."ב, "א,-ה תא םידליה לכ

 ,דמלמ היה אוה .תרחא האמט המהב וא ריזח ךרדב הלילח הארא אלש ידכ ,ותילטב ףוטע

 .תוינעהו תולדה ותיבב ופצפצ ,ולאה תוכאלמה לכמ .ןחדב ףאו ,ןכדש

 ,י"שר שוריפ םע שמוח ,הלפת ודמל ,(דמלמ היה כ"ג) ןטקה לאומש יבר לצא

 : םישוריפה ראש תא םג ונדמיל עובשה תשרפ םע דחי .םוגרת דחאו ארקמ םינש -- ש"עבו

 םדוק .ישימח םוי לילב לכה ונעדי אל םא ,ונל היה יואו ,'וכו םייחה רוא ,םימכח יתפש

 ןכ ."קישטנאק,ה ירפ ,תחא רסח םיעבראב "ונדבכתנ. כ"חאו ...תא הליחמב ונל דירוה לכ

 תייעב יכ ,תיששעה וא רנה רואל דומלל ונצלאנו הלילב רחואמ דע ונתוא קיזחמ היה

 קובקב ,(ןבומכ ,רות יפל) איבמ היה דימלתו דימלת לכש םושמ ,הלודג התיה אל טפנה

 .ותיבמ טפנ

 םיצע'רחוס היהש עדוי קר ינא .הברה רכוז ינניא (רדניב) ץלאמש קציא 'ר לע
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 היהו תוקעצב ללפתה ,םודא היהש רכוז ינא .הקסה יצע המ תדימב קפסמ ונל םג היהו

 ."םיה תפש לע, ונרששכ ,חספ לש יעיבשב סקטה לע הנוממ

 ול ורקש תורמל ,דאמ זילע דימת היה ל"ז ץינסי רפכמ לארשי 'ר ,(הבר) ידוד

 .חקל 'דו ןתנ 'ד :רמוא היה דימת .ה"בקה לש וישעמ רחא רהריה אל ,םילודג תונוסא

 המכ רכוז יננה .הביאב הפטקנ ,(ראות תפיו תיליצא ,הרימת התיה) לדירפ ותיער

 רחאל .דאמ ריעצ ליגב ,יאמש ונב רטפנ ןכמ רחאל .ןולל םהילא הטנ חרוא רשאכ וחמשש

 .(ראות הפיו רימת) ביל בקעי רוכבה ונב --ונבורב -- חצרנ ,םימדוקה תונוסאמ עגרנש

 .רפכב םיסירג תנחט םג םהל התיה ,העוט ינניא םאו ,המדא דבוע היה ,רפכב ותויהב

 חרוא ה"בקה םהל ןמיז ןפ -- הצוחה דימ וצר ,הלגע לש שער ועמש תיבה ינב רשאכ

 םיחרואה תא םיליכאמ ויהו ,חרוא רבוע לכל החוורל חותפ היה םתיב .ונילהלו וליכאהל

 לסיח ןכ לעו םידוהי ןיב תומל דודה לש ונוצר היה זע ,ךא .םקשמ תרצותמ ,בוט לכמ

 ףסוי וינבו הרש-היח ותב : ורבע ומע .קסניפל הטילפה תיראש םע רבעו רפכב ויקסע תא

 סחנפ ,ראשנש ידיחיהו וחצרנ םלוכ .לבייפו (הפהפי היה יכ ,ול וארק "הקלאל יד, לסוי)

 .ביל בקעי לש דחא ןב ןאכ שי ,כ"ומכ .ץראב ונמע וניה ,(רעצינעסאי רעד) ןמצלז

 היה ל"ז יבאש ,יל המדנ .בהלנ ןילוטס דיסח ,רקי שיא היה טייחה סקציא לסוי 'ר

 ש"הרל (גחו תבשל ,הבוט ,הינשה ,עובשה לכל ,הלוז ,תחא) תופילח 2 ןב לכל ולצא רפות

 השע הנהו .גרבנזיא יכדרמ 'ר לצא הפקהב הנוק היה דבה תא .חספה גחל תופילח 2יו

 דודמל ידכ ותיבבש הרפתמל יננימזהל ליחתה ל"ז סקציא לסוי יברו דסח ה"בקה ידמע

 .וילא סנכהל יל ארוק היה ,ותיב י"ע ירבע ידמ ,םעפ לכו ךשמנו ךשמנ הז רבד .הפילח יל

 לבקא יתמ לסוי 'ר תא יתלאש רשאכ .תופילח ינימ לכ ילע דודמל ךישממ היה אוה ךכ

 יתדדמש יפב הרושבו התיבה יתרזח םעפ לכ .המ ןמז דועב :הנוע היה ,ילש הפילהה תא

 יל עדונ ,יתלדגשכ קר .ךויחה רשפ תא יתוניבה אל .ךייחמ היה ל"ז יבאו הפילחה תא

 ולכי אלו ותיבמ קוחר ורגש יליגב בירענ הברהל תופילח רפות היה ,סקציא לסוי 'רש

 יתוניבה זא קר .ילש הדימ יפל םהיתופילח תא רפתו וז הרטמל ינלצינ אוה .דודמל אובל

 תופילחה תא םג דודמל סקציא לסוי יברל אובל יתבריס זאמו ,ל"ז יבא לש ךויחה רשפ

 תומד היה אוה ףאש ,טייחה ,סחנפ יברל יתופילח תא רוסמל ץלאנ היה ל"ז יבאו ,ילש

 רוחב ,(לוולוו היה ומשש יל המדנ) יליגב ןב ול היהש תאז קר וילע עדוי ינאו הליצא

 .העד הרויב רועיש ןזחה םחנמ לצא דחי יתא דמלו רקי

 רכששי ,ותיבו רפוטש הציא 'ר :יל םיעודי םהיתומש קרו םישנא המכ דוע רכוז ינא

 .(קוור היה וימי לכש המדנ) ןירפלג ןרהאו הטסורטסה הימחנ ,רדניב סקציא לסוי באז

 יליג-ינב לש ךשמהה רוד .ג

 .לארשיב אצמנ ןטק זוחאו דמשוה ובור בור .יליג ןב אוה ,ישילשה רודה

 הניחבמ -- קיפסמ היחמ חטש ,ונריעב ,ינמזב ואצמ אל ,ישילשה רודה ינבמ םיבר

 םבור .דחי םג ימשגהו ינחורה םנואמצ תוורל ןעמל םילודגה םיכרכל ודדנו -- תינחור

 לדיירפ לארשיו ןרלי םיחאה ,רפוטש ינב ,םורטש רשא :םה הלאו ...ל"ר ועגפנו וציצה
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 םיחצרמ י"ע ריעצ ליגב וחצרנש) ןמשיפ ,רשומ ,(םורטש-םרז שידק לש דוד ינב) סלקיר

 ינב ,םהרבא ודוד ,? םהרבא (רדניב) רוד ןב ,טחושה הפיל ןב קיציא ,(ידוהי םד יפאושו

 .דועו רילוז לשרה ,יערו ירבח ,ידידי ,(קינלעגיצ לדוי לש ןבה) ןמקה בקעי ,בילטוג

 שממ ונייח ךלהמב וסינכה ,הריואה תא ל"ר וליערה ,םיגחל התיבה םרזחב ,"םיטישכת,ה

 אצמש ("לוספ-ףירט,) ןילוח רפס לכ דקומה לע ל"ז יבא הלעה ,האצותכו -- הכיפהמ

 .תיבב

 אל זא ל"וחל) היסור יקחרמב ודדנו ואצי יכ םא ,רתוי םירגובמו יליג ינבמ םיבר

 לש םתחנה יפל) "הער תוברת,ל לוכיבכ ואציו הלכשהה תוחור םג םכותל וגפסו (ואצי

 ןיעמהמ ,םתודלי רחשמ וקניש תרוסמה טוחב וכישמה םלוככ םבור (םימדוקה תורודה 2

 הזיאב ,םירכוז ףא וננה .תימואלה היחתל (םידדובל טרפ) םינמאנ םג ויהו הרות לש יחצנה

 ןעמל ףסכ ונפסאו תורעק םע ,פ"כויעב ,ונדמעש תע ונירוה ןכו ונריע ינקז וסחיתה זוב

 תונובלע ונגפס ."י*אל ונאיבהל םיצורה הלאה "םיצקש,ה לע וטיבה, :ונל וגעל םה ,י"א

 .ונפסאש תוטורפה תא יורזיפו תורעקה תא וכילשה םעפ אלו ,תוכמ םגו

 .םהה םימיהמו םינמזהמ תודוזיפא המכ דוע ןלהל

 היה אוה .יקסלבוק יסורה הרומה לצא עובשב םימעפ 3 יתדמל תיסורה הפשה תא

 םירועישה תא .ידוהיה ןימלעה תיבל ךומס ,סויגה ידרשמ דיל ןכשש יסורה ס"היב להנמ

 םע תכללו התיבה עיגהל קיפסהל השק דאמ יל היה ש"עב .םייברעה ןיב תעשב יתלביק

 העקפ רצקה ישש םויב ,תחא םעפ .אתכלמ תבש ינפ תא לבקל ידכ לביטשל חונמה יבא

 יתצר ,רועישה םויסב .נ"כהיבל יחא ראש םע ול ךלהו יל ותוכחב ל"ז יבא לש ותונלבס

 ,התיבה יתסנכנשכ .ןמזב רתוי וא תוחפ נ"כהיבל עיגהל ןעמל ,יתוחוכ תיראשב התיבה

 ףילחהל ילבמ ,ץחרתהל ילבמ תסנכה-תיבל יתצרו םירפסה תא יתכלשה .ל"'ז ימא יב הפזנ

 לש וסעכב יתשגרה ,נ"כהיבל יסנכיהב .תוקבואמה ילענמ קבאה תא ריסהל ילבמו דגב

 .ל"ז יבא

 רשומ ,לוגדה הרומה לצא (לארשיב אצמנה -- דוד ידוד ןבו ינא) ונדמל תינמרג

 לביטשב יתוא תוארל ךירצ ל"ז יבא היה ,גוהנכ .םייברעה ןיב ,עובשב םימעפ 3 כ"ג ,ל"ז

 ,ידוד תיבב םירפסה תא םוי םוי ריאשמ יתייה ,נ"כהיבל יכרדב .החנמ תליפת תליחתב

 ג"כהיבל ץר יתייהו (..רפסמ תועובש ינפל קר תאז יל הריכזה הלטיג) ליז בקעי 'ר ברה

 ירועיש תא .ל"ז רשומ הרומל קלתסמ יתייה ןכ ירחא דימ .יבא ינפב תואריהל ןעמל

 לש ןורחאה ןינמה רחאל ,לביטשב םג םיתוניכה םקלחב .תולילב ףאו תרתחמב יתוניכה

 יתכשמהו לביטשל יתרזח ,תיבב םירהצה תחורא רחאל דימ .םירהצה דע .תירחש תליפת

 רועיש ונמע דומלל ,ןזחה םחנמ יבר ,ומויב םוי ידמ ,אב היה וז העשב ,יכ ,3 העש דע

 ןבה) לוולוו ,ןוזנרהא רזעלא ,ןיול סחנפ ,רילוז לשרה :המלש הצובק ונייה .העד הרויב

 יהיו .יכנאו סלחר רזעלא ,לטנא לבייל ,קיציב הנוי ,טילדלפ ביל בקעי ,(טייחה סחנפ לש

 סיקסוועשוטוועי, רפסה םיחנומ החותפה ארמגה לע .םירועיש ןיכמו לביטשב ינא בשוי ,םויה

 ןזחה םחנמ סנכנ ,הנהו .יתמדרנ ,הניש רסוחמ ,תופייע ךותמו .תורבחמהו "קינשטאדאז

 אוה ..הארש המ הארו (םהילע ונדמלש תונחלושה ודמע םש) חרזמה לתוכל ברקתהו
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 ,"ק"מהיבל ל"ר םלצ תסנכה, ,תואור יניעש המ יל יובאו יוא : חורצל ליחתהו ויפכב קפד
 דמעמ ותואבש ,םימורמב ידע .שחנ ושיכה וליאכ ,רמ חרצו קעצ -- "ג"כהיב תא תאמט
 וב רשא ,ל"ר טפשמה-סכ ינפב בצייתהלו עיפוהל רשאמ ,םייח ינעלבת המדאהש יתפדעה

 ,הזה הרקמה רחאל .רפסל אל ףידעמ יננה ,תיבב יתגפסש המו לז יבא דיחי ןדכ עיפוי

 לצא ,םידומילב ברע-ברע ,דוד ,ידוד ןבו ,ינא ,ונינש ונכשמה ,שנועה תלבק רחאל םגו

 תיברע תליפת רחאל -- וכרדכ -- ,ל"ז יבא ךלה דחא ברע הנהו .ל"ז רשומ הרומה
 ןושרג 'ר ךרד ,(ברע ברע טעמכ םיסנכתמ ריעה יבוט ויה םש) ל"ז בקעי יבר ברה ,ידודל
 רשומ תיבבש ,ןולחה ךרד האר ,ראבל ךומס ,ףרוצה לכימ 'ר דילו .טאג רעבלאה ,סליקצח

 לודג סעכב ,ל"ז רשומ סרוקיפאה םע ,שאר ייולג ,(יכנאו דוד) "םיטישכת,ה ינש םיבשוי

 ,בושו םירפסה תא ערק אוה .תוכמ ונגפס ףאו םינפ תשובב ונינש תא שרגו המינפ ץרפ

 .תיבב "יתלבקש, המ ןאכ הלגא אל

 יבאו תווצמה לועב יתסנכנש רחאל ,חספה גח ינפל ,13-ה יתנשב :הינש הדוזיפא

 תרגיא יתרגיש ,ינא יאטחל יארחא תויהלמ ררחושו "ינרטפש ךורב, תכרב ךרב ל"ז

 ,המלש הפילח חספה גח תארקל יל איבתש ,ונבורב היקסע לגרל התהשש ,ל"ז הכרב יתוחאל

 האיבה יתוחא .(חולמ גד אל) המודא הבינעו הקשינמ ,(היציזופמוק) השק ןוראוצ :ונייה

 חספה גח ברע ותואב .הדבוע ינפב ודימעהל יתיצרו הנמזהה לע עדי אל ,ל"ז יבא .תאז יל

 תא ובזע םה רשאכ .נ"כהיבל תיבה ינב רתי םעו ל"ז יבא םע אתווצב תכללמ יתקמחתה

 לכ) ירבח דימ ינובבס ,רדנוגמו טשוקמ ,םשל יאובב .נ"כהיבל יתצרו יתטשקתה ,תיבה

 חרזמה לתוכב דמעש ל"ז יבאל עיגה רבדה .םירובדכ (םשארב רילוז לשרה םע היפונכה

 .(רבורג ךורב םייח דיל ,"טלקמה-ריע,ב יתדמעו חרזמל תולעל יתזעה אל ינא) הביתה דיל

 ריסהל ילע הוויצו ל"ז יבא ילא ברקתה ,"םיצל הרבח, לש םתרבחב ידמעב הנהו

 ,רחא נ"כיבל ללפתהל ךלאש ,ול יתינע רשאכו ."םודאה טוטרמסה, תא יראוצ לעמ

 ,"תאז הניארת אל יניעש דבלבו (רטסיולק) היסנכל וליפא ךלתש ,יל תפכיא אל, : יל הנע

 איה .הרק והשמש החונמה ימא יב הריכה ,התיבה יסנכיהב .ףעוזו רס נ"כהיב תא יתבזע

 ,כ"הסב יכ ,רחא גחל הזה השעמה עוציב תוחדל ינממ השקיב ןכו יתוא הריהזה םג

 רפסא אל םימדוקה םירקמבכ .גחה תשודק תא רפהל יאדכ אלו הנש יצחו 13 ןבכ יננה

 .נ"כהיבמ רזח ל"ז יבאש רחאל היה המ

 תועיטנב ץצקמ ינניאש דוע לכ .הריבע תררוג הריבע; :יל ריבסמ היה ל"ז יבא

 תאשל םג םיאתמ זאו ,ךילע הטילש םוש השאל ןיאש ירה ,('וכו הקטופקב ,תואיפב ,ינקזב)

 ץצקת םא ךא .'וכו 'וכו הדי תא ךל טישות אל הרוחבה ,ראוצה לע הטחממה תא תבשב

 ןכמ רחאלו ןקזה םגו ,תורתוימ הנייהת תואיפהו ,הקטופקהמ רבדה ליחתי ,תועיטנב

 רשא אדו ,'וכו 'וכו ...ל"ר ...הבקנל די רבכ םיטישומ ,הבינעו ןוראוצ םע טשקתהל ךירצ

 ."םונהיגל םידחא םידעצ קר ןאכמו הריבע תררוג הריבע :יתרמא

 ורזע אל .םונהיג ירודמ העבשמ רתוי יתרבע .רהוס תיבל יליבשב ךפה יבא תיב

 ,תופש םידמול םידליה ,רחא רטשמ םייק ,ל"ז בקעי יבר ברה ,ידוד לצא עודמ : יתונעט יל

 תאצוה יכ הנעטב ,תבשב יל םינתונ ןיא קרתסהל ףא ילו ,'וכו ןילוח ירפס םיארוק ,הניגנ

 .ץע תריקעל המוד תבשב הרעש
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 טלמיחל ךרד יתשפח .ל"ז יבא תיבב חונמ האצמ אל ישפנו ילע ורבע תואלת הברה

 .תעדה חסיהב הלואגה האב הנהו + תוקיר םידיב םיחרוב דציכ ,ךא .המ יהיו -- אלכהמ

 לש קחרמב ,"הקול, דחא חדינ רפכב הרומ היה (לארשיב רטפנ) ליז ןמצלז רזעילא ,ידוד ןב

 וברס ,םלוא ,ול וסאמנ רפכה ייח ."ץרימידאלאוו, ריעל רבעמ תואטסריו תורשע המכ

 לפטנ ,התיבה םיגחל רזחשכ .ונממ בוט מ"מ חלשיש םהל חיטבה ,הרירב ןיאב .וררחשל

 .ונינשל ןמדזנש אצומל ינאו ל"ז יבא ,ונחמש השעמל .ומוקמב יתוא חלשיש ל"ז יבאל

 לע ,יתחמש ,ינאו םימש יארי םיירפכ תציחמב אצמאו םיסרוקיפאהמ קחרתאש חמש יבא

 יתייה הנש יצח רחאל :היה תמאב ךכו .החירבה תא עצבלו ףסכ תצק רובצל לכוא יכ

 ,הנש 15 יל ואלמש ינפלו .ןילוו הייטולוז םירפכב (הז ליגב הארוהל יובאו יוא) הרומ

 תיבב לבס אוה ףאש (לארשיב אצמנ אוה ףא) דוד ידוד ןב םע דחי ,תיבהמ יתטלמנ

 ריעב ,ךרדב ראשנ דוד ךא ,בונישיקל וא הסידואל עיגהל ונווכתה .רחא ןבומב וירוה

 םוקממ יתדדנ -- םשמו ,בונישיקל דע יתעגה ינאו .הפוא לצא בר ןמז דבעו ביילוקינ

 יתסנכנו בונישיקל יתרזח ,סיכהמ הטורפה התלכשכ .יתאצמ אלו הדובע יתשפיח .םוקמל

 וקסעוה וב םוקמ .לזרבו ןינב ירמוחל סידופוטס לש לודג רחסמ תיבב ,תרשמכ דובעל

 יל היה אלו ...םילולח םילולח ,םיבקנ םיבקנ ושענ ידגבו ילענש רחאל .םידבוע תורשע

 יבא תא ריכה קסעה לעב) יאצמיה םוקמ ל"ז יבאל עדונש רחאלו םישדח תונקל המב

 יתיצר אל יכ ,התיבה יתבתכ אל .הרומ רותב דובעל "ןפפ, רפכל םשמ יתטלמנ ,(ל"ז

 יבאל עדונ ונממו יתבתכ ,רילוז לשרה ,בוטה ירבחל קרו שדחה ימוקמ תא םהל תולגל

 יתיצר ינא ,ךא .הבוט תרכשמ יתלבקו בר ןמז יתייה "ןפפ, רפכב .אצמנ ינא ןכיה ל"ז

 ,(םימרכו תודש ויה םהל) ילש םילעבה ידיב ,יתרבצש יפסכ לכ תא יתעקשהו רשעתהל

 הנש זא התיה ,ינובאדל .שידהו ריצבה ירחא לבקל ךירצ יתייהש םיעודי םיזוחא תרומת

 ןרוגל םליבוהל תורשפא לכ אלל ץעה לעו תודשב ובקרנ ירפהו תואובתהו ,דאמ המושג

 םוריעב טעמכ ,התיבה יתרזח .יתחוורהש המ לכ יתדספהו ימולחל ץקה אב ךכו .םינסחמלו

 .יסורה אבצל זא יתסייגתהו הנושארה המחלמה ץורפ ינפל ,1914 תנשב ,לכ רסוחבו

 םידוהיה יתבב שדוק-תבש .ד

 חמק תיינק י"ע םוי דועבמ יעיבר םיימ וליפאו ישימחה םויהמ דוע הלחה הנוכתה

 ,תוריפ ,לגר ,םייעמ ,םיגד ,רשב ,םהינימל םינוש םיניפותו תוגוע ,תולח ,םחל תייפאל

 קיפסהל ידכ .אתכלמ תבש תארקל םלוכ וננוכתה ,ש"עב .'וכו 'וכו הלדבהלו שודיקל ןיי

 תונולחל דעבמשכ ,רחשה תולע ינפל תומק תיבה תורקע ויה תונושה תודובעה תא םייסל

 טעמכ וכלה ,הנמש םירהצ תחורא ירחא .םיצצונתמ םיבכוכב תוארל ןיידע היה רשפא

 תוטורפ המכ לשלשל תוהמיאה תוגהונ ויה ,תורנה תקלדה ינפל .ץחרמה יתבל םלוכ

 תא וכרע תיבה ינב .'ודכו תובישי לש תואספוקל ןכו סנה לעב ריאמ יבר תספוקל
 ןחלושה שארב וקירבה תשוחנה וא ףסכה יטומפ .םעט בוטב ,םוי דועבמ תונחלושה
 תולח ,תוגוז תוגוזו ,לוממ קוידב ןחלושה לש ינשה דצב -- תונבלה ,תועולקה תולחהו

 םיינע לש םיתבב םג היה הזה גהונה .החפשמבש םירכזה רפסמ יפל דצהמ ,תונטק
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 יוצק לכמ האב איה .תורנה תקלדה רחאל דימ הלחה תסנכהייתבל הריהנה .םידורמ

 דיב דילש ,חפנה קציא 'רב הלכו (ןמשל דבה תיב לעב) רההמ הביל 'רמ לחה ,ריעה

 תרימא .םוקמ ספא דע םיללפתמ םיאלמ ויה תסנכה יתב .(*דָאב ץיוושע) לודגה ץחרמה

 -- עודי ןוגינב התיה (תסנכה יתב רתיב ןכו) ןילוטס ידיסחד נ"כהיבב םירישה ריש

 וגיא ימו ."הננרנ וכל, תליפתב ןזחה םחנמ יבר ליחתה החנמ תליפת רחאל .הריש שממ

 ךרדב .ונלוכ תא ביהלמ היה הז רוביצ חילש !+ הז רקיו לוגד ןזח לש ותליפת תא רכוז

 דעצ באה-תיב שאר .('סעבאש טוג,ב) םולש תבשב והער תא שיא ונכרב התיבה

 תלכ, לש הויז םגו (למשחה כ"חאו) תורנה רוא-ןרקשכ ותיבל סנכנו *הלומחה; שארב

 םגש ,התיה השגרההו ריואב הפחיר הרתיה המשנה ...רהוז טעמ אל הפיסומ "תבשה

 התיה וז החיתפ .'וכו "אתדועס וניקתא,ב וליחתה דימ .לארשי תיב לכב הרוש הניכשה

 ןכ-ירחאו ,שודיק השענ ,"םכילע םולש, רמאנ כ"חא .תבש לש תודועסה שולשמ תחא לכל

 קותמ ןוגינב תורימז ורש ,הדועסה תעשב .ןידכו תדכ היתשו הליכא םיידי תליטנ --

 תופתתשמ ויה ,ןהינפ לע םיכוסנ ויה םיידוהי תועינצו ןחש תונבה .הודחו תולעפתהבו

 םינצבקה תא קלחל גהונ היה שמשה םהרבא יבר .ןוזמה תכרב רחא דע הלהקמב

 םגש ידכ ,הברה לוכאל גהונ ל"ז אבא היה חרוא ונלצא לכאשכ .רותה יפל תבשל

 .הברה לוכאלמ ענמיי אל חרואה

 יבר ,ל"ז ויבא ןכו ,אוהש ןייצל יאדכ ,ןזחה םחנמ יבר תא ןאכ יתרכזהש ןוויכמ

 -- (בצקה דוד 'ר לצא ורג) עבש-תב ,םחנמ יבר לש ותיערו (םינהכ תחפשממ היהש) קיזיא

 -- "באה חכמ ןבה חכ הפי, אסריגה יפל ןהו -- "הובאד היערכ ארב, אסריגה יפל ןה

 ויה אל םינב) ,הונעו העונצ ,הרקיו תיליצא הרוהט תוישיא היה םהמ דחא לכ ירה

 םחנמ יברשכ .תלוזל באוכו טוהל בל ילעבו שפנ ינידע ,םיבידא ,ןיסומינ ילעב (םחנמ 'רל

 וא שיא תשאב הלילח לקתי אלש ידכ ,םימש יפלכ תונפומ ויניע ויה ,בוחרב ךלה

 תכלהתמ התיה הלש תיבה תודובע תא המייסש רחאל ,ל"ז עבש-תב תרמו .אמט יח-לעבב

 םיילענ םג .ריעה יינע ןיב תבש ינפל םקלחלו לכוא יכרצ וא תובדנ ץבקל תיבל תיבמ

 עבש-תב תרמ יכ ,תפומל ןויקנ הניפ לכב ררש םתיבב .תפסוא התיה םישמושמ םידגבו

 תאצוי תומימחבו םינפ רבסב ונתוא תלבקמ התיה איה .תפומל תיב-תרקע התיה ל"ז

 ,ללכהמ

 ויה םשמו הרהט-הווקמל תכללו םוקל םידיסחה םיגהונ ויה ,רחשה תולע םע ,תבשב

 תבשב עובק ןפואב אב היה ראקאמ "יוג-תבש,ה .הליפתה דע דומלל התיבה םירזוח

 ,וז ותכאלמ תרומת ,לבקמ היהו ("עבורה;) רונתה תא קיסהלו םיטומפה תא ריסהל רקובב

 ,הנבלה הפמל תחתמ ש"עמ חנומ היהש דחא שורג לש תפסותב *הנבל הלח, תסורפ

 םינוש תסנכ יתבל רוהנל וליחתה ,ךרעב ,10 העשב .'וכו ישילש ,ינש תיבל קלתסהו

 םלוכ ובסה התיבה ונבושב .םינושה תסנכה יתבמ םירחא רבכ ורזח העש התוא .ללפתהל

 היהש ,ןחלושה שארב םיבשוי דחי םהינש וא ,בסה וא באה-תיב שארשכ תונחלושה לא

 הכילה בושו םירהצ-תניש ,ןוזמ תכרב ,הליכא ,תורימז ,י"נ ,שודיק בושו .בוט לכמ ךורע

 ונלוכ .'וכו החנמ ללפתהל ,ישפנ וכרב תרימאל וא תובא יקרפ דומלל תסנכה יתבל

 -- העושי תרטעו הלודג תראפת? :תבשה תא םיראתמה םיאלפנה הליפתה ירבדל ונמאה
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 תחונמ ,הנומאו תמא תחונמ ,הבדנו הבהא תחונמ ..תתנ ךמעל השודקו החונמ םוי

 ךתאמ יכ ועדיו ךינב וריכי ,הב הצור התאש המלש החונמ ,חטבו טקשהו הולשו םולש

 .'וכו "וכו *ךמש תא ושידקי םתחונמ לעו םתחונמ איה

 תונחלושל ביבסמ ("סעדישלאש,) תישילשה הדועסל אתווצב וסנכתה םידיסחהשכ

 תדרפנ תבשה *תלכ,ש רכינ היה ,*אלכיה ינב, םזפל ולחהשכ חרזמב םודימעהש םיכוראה

 ירותסמ ךשוח ףפא תיברע תליפת ינפל .הנפ םויהו תורימזה ומדנ טאל ,טאל .ונתאמ

 לע יחרזמה לתוכב דחא רנ קר קילדמו סנכנ היה (?יוג-תבש,ה) ראקאמ .םיבוסמה תא

 םיעגרב .תוריקה לע םישרפנה םיללצה תא םיטילבמ ויה רנה רוא יחוליקו הביתה

 .יתואיצמ יתלב םלועמ תויללצל לביטשב םיאצמנה ומד הלא

 ולחהו תבשה תריוא המייתסנ 'וכו יאצומב ,ךל ןתיו ,הלדבה ,תיברע תליפת םע

 ...לוח ימי תשש

 .ינורכזב קומע התורח ,ונריעב ןסכאתה ןילוטסמ (אקוניה) הקלארשי יברש תבשה

 ויאור תא יבש חקול היה ,ולוק םעונבו וטבמ רהוטב ,וינפ תרדהב ,ל"ז אקוניה

 אוה ףא ,ישארה יאבגה םע) ןסכאתמ היה ,תבשל (הנשב הנש ידמ טעמכ) ונריעל ואובב

 ונריעב םיצבקתמ ויה וז תבשב .ךורטופ המלש יבר תיבב ,עובק חרואב ,(ןילוטסמ

 ,הרותב םיגלפומו םירישע םידיסח (ןולמה יתבב ןכו םיחרוא ויה טעמכ תיב לכב)

 תונחלוש דיל אתווצב תירובצ הדועס םיכרוע ויה תבשב .היסור יקחרממ ,יברה יריקומ

 ,למיירטשהו הפיטק-הטופקה םע ןחלושה שארב בשוי היה אקוניה .בוט לכמ םיכורע

 תא ףוטחל םיפחדנו םידיסח תואמ םידמועו םיבשוי וביבסמ .םיקלא ינפכ והארמו

 תא ףוטחל הכזש ימו ..יברה לש תונידעהו תונבלה ויתועבצא ןיבמ םיצבצבמה םיירישה

 הרישב םילבמו אתווצב םיבשוי ויה רקבה רואל דע .רשואמ היה ,שממ וידימ םיירישה

 םירופיסה .םירופיס וידיסחל רפסמ יברה היה ,((הרישל הריש ןיב) תוקספהבו ,רובצב

 רקיעב .םלוע לש ומורב זא ודמעש םיינידמ םינינעל םג וסחייתה םיקותמהו םיטקשה

 לע ,ט"שעבהמ לחה -- ,תודיסחה םלוע תובאמ קידצו קידצ לכ לע םירופיס רפיס

 םנקויד תומד ראית ,אטפאמ לושה עשוהי 'ר ,בלסרבמ ןמחנ 'ר ,ליבונרצמ םוחנ יבר

 דע ,הקבירטסימחר יקידצ לע רפיסו ,קסנזילמ ךלמילא 'ר לש ,ץירוקמ סחנפ 'ר לש

 ,ערואמ התיה וז תבש .םינואגו םיקידצ -- םתבצחמ שודק ערז םלוכש ,ןילרק יר"ומדאל

 ,םדוק) אקוניה לצב וסח ןילוטס ידיסח .הלוכ ריעבו לביטשב תישפנ תוררועתה ןיעמ

 שאה דומע ומכ םכרד ריאהש ,(רשא 'ר כ"חא ,לודגה ןרהא 'ר ,לודגה ןליאה לצב

 .רבדמב לארשי הנחמ ינפב ךלהש

 ,יאבגה תועצמאב ,אקוניל שיגהל ק"שצומב רבכ וליחתה ועיגה םיקחרממש םידיסחה

 םיקקזנל המלש האופרו החלצהו הכרב ,םימחר שקביש תולאשמ םע ןוידפ-תואקתפ

 יפל וא רות יפל יברה לש ורדחל דחאו דחא לכ סינכמ היה יאבגה .החפשמה-ינבמ

 ,יטאנאפ הזחמ לאכ הזה הזחמל ונסחייתהו קוחרמ ונדמע ,םיריעצה ,ונחנא .רחא סודומ
 דימת ויה יכ ,תובצע ינמיס םלועמ תיאר אל םהינפ לע .ונרק םידיסחה ינפ ,םלוא

 .םקלחב םיחמשו םיזילע
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 יבא .ויפמ האציש האובנה לעו ,אקוניה לש םיתפומה לע יל רפסמ היה ליז יבא
 ל"ז יבא .סויגל יתארקנו ,םויה יהיו ,רבדו רבד לכ לע יברה יפ תא לאוש היה ליז
 ,םויה המחלמ יכ ,םומ הזיא ול השעיש יאדכ אל, :ול רמא אוהו יברל ןבומכ עסנ
 ,יאמב 1-ב .םיטפרקה ירהב ,תיזחב יתייהו יתסייגתה ."םומה ילעב לכ תא םג ולבקיו
 ,"םודאה בלצה, תועצמאב ,יתרגיש ,םימי רפסמ רובעכ .ירגנואה יבשב יתלפנ ,1915 תנש
 היולג בותכל יתלוכיו דאמ בוט יתרדתסה ןמזה ךשמהב .םיקו יח ה"ב ינאש תרגיא
 לכל בתכ ל"ז אבא .םישדח 10 רובעכ קר ,עיגה ןושארה בתכמה ךא .ומויב םוי ידמ

 ,רורב .יתגרהנ ףא ילואו ,יבשב ינאש ןכתיי יכ עמתשמ היה ועיגהש תובושתהמו םוקמ

 :יברה ול רמא תחא םעפ .תונמדזה לכבו םעפ ידמ אקוניה תא דירטמ היה ל"ז אבאש

 -- וגרהנ ,העידי םהילע ןיאש הלא לכ יכ ,בושחת לא ,(ול ארוק היה ךכ) עלעניפ

 םילייחה בור :םינפ לכ לע ךא -- יבשב לפונה קלח ,גרהנש קלח שי תיזחב !אלו אל

 לכ םדוק ןימאהל ונילע ירה ,תוטהל םיבר ירחא :ונל תרמוא הרותהו ,םייחב םיראשנ

 הנומאב ןימאה אוה .יברה לש וירבד וקיפסה ל"ז יבא ליבשב .םייחב ראשנ אוהש

 ונריעל ל"ז יבא איבה ,תאזה "האובנה, תא וא תפומה תא -- .םייקו יח ינאש המלש

 יברה היהו יאולה :ורמאו וב ואנק םלוכו לביטשב *תודועס שלש, תכירע תעשב רפיסו

 .םהינב לע תאז םהל אבנמ

 ןמז ךשמב ."טררא ירה, תוביבסב ,תיקרוטה תיזחב עשוהי יחא היה ,ןכמ רחאל

 ? העידי םוש יחאמ אל ףאו ינממ ןיאשכ םישוע המ ןכבו .ונממ העידי לכ העיגה אל

 (..דחאהמ םינש בוט) ל"ז הכרב יתוחא תא ותא חקל ל"ז יבא .יברל םיעסונש ,רורב

 ינדירטת לא ,הל'יניפ, :ול הנע יברה *? ינב ינש ןכיה ,יבר, :ןושלה וזבש יברל הנפו

 עבת אל ל"ז יבאש ,רורב ..."יראוצ לעו ילע ךידלי תא חקול ינא ,ךנינע אל הז ,דוע

 שלש; תעב םידיסחל ורופיס תא רפיס בושו .התיבה רזחו יברהמ וינב תא דוע
 םירופס םימי רובעכו רמא יברהש המ םיברב וציפה דימ .םינבואמ ובשי םלוכו *תודועס
 םוי ותואב .ךרדב ובכעתהש םישדח הברה ינפלמ תויולג לש המלש הליבח העיגה

 ידיסח יפלא לש םהיתובלב שחרתהש המ ראתל רשפאה .תיבב עשוהי יחא םג עיפוה

 ? הלאה םיסנה תובקעב ןילוטס

 זאינקה דימעה -- תב אישה יברהשכ .תוכלמ רצח התיה ,ןילוטסב יברה לש רצחה

 תחמש האר אלש ימ יכ ,החמש התיה םידוהילו ,תובכרמהו םיסוסה תא ,יברה תושרל

 .וימימ החמש האר אל ,יברה תיבב ןיאושנ

 ,הק'ךלמ 'ר ,הל'רהא 'ר ,הלקנעי 'ר ,הק'רשא 'ר :ויה אקוניה לש םינבה

 ,ןילוטסב םינש רפסמ יתויהב .רכוז ינניא תונבה תומש תא .הצ'נחוי 'ר ,הל'השמ 'ר

 -יבסב .הצ'נחוי תא םגו (הקבירטסימחר יקידצמ השא אשנ) הליהשמ 'ר תא בוט יתרכה

 ןכו חמק גישהל ידכו (הכפהמה תעב היה הז) םוריח תעש לש בצמ היה ונתב

 םירותה דיל בבותסמ היה הל'השמ 'ר .רותב תועש דומעל ךירצ היה ,רחא ךרצימ לכ

 וא ,רותב ,המוקמב ,דמעו התיבה התוא חלוש היה ,היניש ןיב הסרכש השא ותוארבו

 םהמ קלחו (ןילוטסב ורסח אל ולאכו) םידלי הברהב תלפוטמ איהש עדיו השא הארשכ

 הל'השמ 'ר היה ,ללכב .רותב המוקמב דמענו התוא ףילחמ היה דימ ,תיבב ראשנ
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 םיינעה ידלימ ימ ,תיבב םיצע ןיא ימל עדי אוה ."םיתמהמו םייחה,מ תומורת בחוס

 םיתבל איבמ היה דימו םידגב וא םיילענב רוסחמ בקע ת"תל וא רדחל ךלוה וניא

 יברה לש לביטשב םיבשוי ויה ,הצ'נחוי 'ר ןהו הל'השמ 'ר ןה .רסח היהש המ לכ הלא

 יקידצ תחפשמ לכמ דירש ףא ראשנ אל ,ונרעצל .םייברעה ןיב ונתא םידמול ויהו

 (ןוידפהמ) ופסכ תא קלחמ היה אקוניה םג יכ ,יתרכזנ תעכ .ןידבאד לע לבחו -- ןילוטס

 היה אוהו (ומש תא יתחכש -- הנשמ יאבג) רבזג ול היה ,םלוא -- םינוש םיכרצנל

 .ינורכ ןוערגב סנכנ יברה היה תאז אלמלא .ןוידפה יפסכ תא ץבקמ

 םידעומבו םיגחב .ה

 ןיידע ,ךא .םירופה גח תרחמל דימ הנוכתה הלחה ,תוריחה גח -- חספה גח תארקל

 .פרטסינמ סחנפ לצא ונרפת םיילענה תא .םיילענו םישובלמ תריפתב לחוה ןכ ינפל

 הלדג לגרהש דע יתאשנ םיילעניגוז יכ ,הלה לש ומויק דוס תא עדוי ינניא םויה דע

 ,םיציב תריגא ,א"פת ,תוצימחל קלס תנכהב םג לחוה הלא םימיב .הערקנ אל לענהו

 םע ראבהמ םימה תא םיבאוש ונייה ,ינאו ל"ז יבא ..."ונלש םימ, תאבהו תוצמ תייפא

 היה דבה .םימה תא םיננסמ ויהו שדח ןבל דב הסוכמ התיה תיבחה .המחה תעיקש

 ןושארה רונתב םיפוא ונייה תוצמה תא .תיבחל הלילח ורדחי אלש שמשה ינרק ינפמ ןגמ

 תונחלושהמ דרגל ידכב ,הקספה לע הוצמ היה םעפ ידמ .םידבועה לע חצנמ היה ל"ז יבאו

 םיפוא ויה הרומש-תוצמ .תיכוכז ירבש תועצמאב ,קבדנש קצבה תא ,םיכורעמהמו

 ירומזמ תרימא ,הרמז יקרפ הוולמ התיה היפאה .חספהיגח-ברע לש הנורחאה תרומשאב

 .םימורמב ןכושל הידוהו חבש םינתונ ויהו ללה ,םילהת

 הנשמ םירומש ויהש םילכ .רונתה תא םירישכמ ויה ,גחה ינפל םיימוי וא םוי

 ויה ךכ םשל .ליעגהל והשמ ךירצ היה ,תאז לכבו ,לארשי תיב לכב םנמא ויה הנשל

 םינפב םיסינכמ ויהו .םיחתור ,םימ םיאלמ םילודג םידוד ךותב הלעגהל םילכ םימש

 .ןירדהמה ןמ ןירדהמל רשכ היהיש ידכ ,דודה תודג לע ולע םימה ,תונבולמ םינבא

 ,הכולמה אסכ לע הבסהה ,רדסה תכירע .גחה שדקתה לילב סכטה היה םמורמ

 םינוש םימעטמ תליכא ,איבנה והילא לש סוכ ףוריצב תוסוכ עברא ,הדגאה תרימא

 םעט בוטב ךורעה הפיה ןחלושה תא ראתל תעכ לוכי ימ -- וכו 'וכו (?ךאלדיינק, ללוכ)

 ?ןירוח ןבכ ומצע תא שיגרמ דחא לכו אתווצב תבשוי החפשמה לכשכ

 תיבה תא טשקל םיגהונ ונייה ,םירוכיבה גח ,וא ,הרות ןתמ גח -- תועובשה גחב

 הדשהו רעיה לא גחה ברעב םיאצוי ונייה ,םינבה ,ונא .םיחרפבו קריב נ"כהיב תא ןכו

 םיתבה תא םהב וטשק תונבה וליאו רב יחרפו םיקורי םיפנעו ףוס םשמ םיאיבמ ונייהו

 .תסנכה יתבב השענ רבדה ותוא .תונולחל לעמו תורונמל ביבסמ םיפנע ולתו

 .הרותה תלבק תארקל ןנוכתהל ידכ הליבט תווצמ םייקל םיכלוה ויה באה יתב ישאר

 ונאובב ,תרחמל .תועובש-ליל ןוקית תכירעל ,תסנכה-יתבל ונכלה ברעה תדועס רחאל

 "ךנושל תחת בלחו שבד, תניחבב ,בלח ילכאממ הדועס ונל התכיח ,נ"כהיבמ התיבה

 םוי דחוימב םיגגוח ויה םידיסחה .הרותה תא למסמה ,קוספ ,("םירישה ריש,ב קוספ)
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 ,תודיסחה תעונת דסיימ ,ט"שעבה לש ותריטפל הנשה םוי םג לח ובש -- הרות ןתמ
 אוה .שפנ ילוחו ףוג ילוח -- םילוח אפרמכ עודי היה ט"שעבהש ,םירפסמ ויה ונירוה
 לבקמ היה ןכ .ןמז הברה םנעמל שידקהו םעה יטושפמ םישנא אקוד דחוימב ברקמ היה
 תוקחד ייח יח היה ומצעבש יפ לע ףא .בל בוט ךויחב ,רישעכ ינעכ ,דחא לכ תא

 .םיינעל קלחמ לכה היה ,ינועו

 םיברקתמה םיארונה םימיה תא ריכזמ היה הז רבדו ,רפושב עוקתל ולחה לולא ח"רב

 .אבו שמשממה ןידה"םויו

 גאד הזל .תוחילס תליפתל הלילה ןושיאב םימק ויה הנשה-שאר ינפל םימי רפסמ

 םיבנע לוכשא איבהל גאוד בא-תיב לכ היה גחה ברע .ץקורוס ליוולוו 'ר ,"קינוו-דמל;ה

 ,אקוניל ,ןילוטסל ולע םיבר .הבר העונת התיה ריעב .(עניוואק) חיטבא תכיתח וא

 .ל"עבה השדחה הנשל ותכרב תא לבקלו אתווצב ותא ללפתהל ,ל"ז הק'לארשי יבר

 ,םישנהו ףטה לע ,תומלש "תולומח-תולומח, ונילא תועיגמ ויה ,ךופה ןוויכב ,ךדיאמ

 תוחפל ,וצרש םיקוחרהו םיכומסה םירפכהמ םידוהי הלא ויה .בוט לכמ תוסומע תולגעב

 לארשיו השמ 'ר ? "תולומחה, ויה ימו .ללפתהלו הדעה ךותב אצמהל ,םיארונה םימיב

 שריה בקעיו הביל 'ר ,שטשילושטמ רפכמ ותיבו חספ 'ר ,ותיב ינבו ץינסי רפכמ ,ןמצלז

 .רכוז ינניא םהיתומש תאש ,םירחאו ץלס ,ןילאוו ,הינזופ ,הפורקמ תולומחה ,הייטולוזמ

 : שיא רמא אל ,"תולומחה, ונסכאתה םהבש םייטרפה םיתבבו תסנכה יתבב תופיפצה תורמל

 דע הילדג םוצב רזח קלחו פ"כוי תרחמל דע םיחרואה וראשנ םקלחב ...םוקמה יל רצ

 גוחל ידכ אבא-תיבל רזח ,הנשה לכ דדנש ,רעונה םג .פ"כויל ורזחו םירופכ םוי ברעל

 .החפשמה קיחב גחה תא

 שבלו ןילוח לש הרוצ טשפ אוה .תרווככ ונתיב המה ש"הר גח סורפב יכ ,ינרכוז
 .אקוניל ולעש םירחא תומוקממו הצינזרב ידיסח תא ןסכיא ונתיב .שדוק לש הרוצ
 אוה ףא ,גילז 'ר ויחאו רעייג רשא 'ר ,עודיה םכח דימלתה ,יבס אב היה הנש ידמ
 ,ל"ז ימא יחא ינש םג ועיגה .(הירוב לע שדוק ןושל ועדי םהינש) םסרופמ ןדמל
 תאז המ םעפ ףא ועדי אל הלאה םישנאה .לגר ילוע לש השודקה הריישל ףרטצהל
 לש וחילשל דימ ונפ ,הרצ תעבו ,םלועה ארובב וחטב םה .ןואכד הז המו תובצע

 : תניחבב ,בוטה לע וכרבש םשכ הערה לע םיכרבמ ויה םה .ןילוטסמ יברל -- ה"בקה

 ."דיבע בטל אנמחר דיבעד המ לכ,

 ,המיבה לע ,ל"ז ןמצלז בקעי יבר ,דודה הלע רשאכש ,םירכוז ,םירחא ןכו ,ינא
 יקוספ תייולב תועיקתה לע ךרבו ,'וכו "חצנמל, תובהלתהב ליחתהו רפושה תא חקל

 הרטעהו ותילטב ףוטע ודמועב .לביטשב םיפסה ודער -- תורפושו תונורכז ,תויוכלמ
 לאב םינימאמל .םיקלא ךאלמ ינפכ ומד -- םיליצאה וינפ .דובכ רמוא ולוכ היה ,ושארל

 .ןיפנא ריעזב יניס רה דמעמ ןיעמל הז דמעמ היה המוד םלוע

 ומתוח תא עיבטה ,אוצמל השק גהנמה רוקמ תאש ,רהנה תפש דיל ךילשתה סקט

 גהנמב םילגוד ויה ,םיקודאה לע ונמנ אלש הלא וליפאו לארשי תוצופת לכבכ ונילע

 .תונושה תולהקב םילק םייונישב יכ םא -- הז

 לש התועמשמ ראתל ,םירופיכה םוי תאו ירדנילכ תליפת ראתל וישכע לוכי ימ
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 פ"כהיע תריוא ...ודער זא םימב םיגדה ירה 1 ל"ז ןזחה םחנמ יבר י"ע ירדנ לכ תליפת

 תא התע ומצעל ראתל לוכי ימו .ןידה םוי ינפל םידחא םימי רבכ תשגרומ התיה

 אשנהו ,ךדובכב ולכ םלועה לכ לע ךולמ; :ונרמא תע ,תוליפתב זא ונשגרהש השגרהה

 לועפ לכ עדיו ,ךצרא לבת יבשוי לכ לע ךזע ןואג רדהב עפוהו ,ךרקיב ץראה לכ לע

 יקלא 'ד ,ופאב המשנ רשא לכ רמאיו ותרצי התא יכ ריצי לכ ןיביו ותלעפ התא יכ

 םיאורבה לכ ךינפל ווחתשיו, : םיטפשמה תא וא -- "הלשמ לכב ותוכלמו ךלמ לארשי

 ןודז תלשממ ריבעת יכ, ,"הלכת ןשעכ הלכ העשרה לכו ,'וכו תחא הדוגא םלכ ושעיו

 ,םירוהט תסנכה יתבמ פ"כוי יאצומב ונאציש אלפייה ? הלאכ םיטפשמ דועו "ץראה ןמ

 !וניאטח לע ונל לחמו ונתליפת תא לביק ה"בקהש םיחוטב ונייה ירה ...? םימלשו םיכז

 ,הכוסה טושיקו ךכסה תאבה ,הכוסה תיינב ,תוכוסה גחל הנוכתה תא רכוז וניא ימ

 דחא לכ ?י"אמ ארפושד ארפושמ גורתא תשיכר ללוכ -- םינימה תעברא תווצמ םויק

 תעבש ובשת תוכוסב, :רמאנש המ םייקל -- תיעראה ותרידל העובקה ותריד תא אצי

 ץראמ םתוא יאיצוהב לארשי ינב תא יתבשוה תוכוסב יכ םכיתורוד ועדי ןעמל :םימי

 *.םירצמ

 ומייקתהש ,ןילוטס ידיסחד ס"כהיבב וכרענש ,הרות-תחמש לילב תופקהה תא חכשי ימ

 ירפס לכ תא ונאבהו ונכלה -- ךכו ליאוה .תסנכה יתב ראשב תופקהה םויס רחאל

 םייתניב וכלה ,תופקהל דעו תיברע תליפת רחאל דימ .ונריעבש תסנכה יתב ראשמ הרותה

 ..תדכ התיה היתשהו ל"ז בקעי יבר ברה ,ידוד תיבב שדקל לביטשה יללפתמ לכ

 ,לודג םחימב םילשבמ ויהש ,רכוס םע ש"ייב להקה תא הדביכ ,תינברה ,הקבר הדודה

 ראפ בורב תופקהה תא ךורעל לביטשל ונרזח ןכמ רחאל .םיבוטה םיניפותה םע ונחנקו

 ,סעקסוסה ,סעקויטסוקה) יאציבורבמודה ףוספסאה לביטשב ףסאתמ היה ,הנש ידמ .רדהו

 .תונושארה תופקהה תא ושרד הלאה םינסחיה .תוטטק םג ויהו ('ודכו ,ל"ז סעלק יאמש

 ויה םירחאו ,םייטרפ םיתבב םינינמ ורדסו תוצובק-תוצובקל םיללפתמה וקלחתה תרחמל

 םיקוסע םירחא ויה ,הליפתב םיקוסע ויה םיללפתמהש העשב ..ל"ר "דוש;ב םיקוסע

 ויהו םינינמה תא וכרע םהבש םיתבל בונגה לכואה תא םיאיבמ ויהו םירונתהמ "דוש,ב

 ,הרותה תחמש םוי ונילע רבע ךכ .('וכו םייעמ םע סעמיצ ,ןימח) אתווצב םיללוזו םילכוא

 ?םינהכה תכלממ,ש העשב היה רדהנ דאמ הארמ .ומצע ינפב ערואמל ךפהנ גח לכ

 קר) םילפוכמו םילופכ םירוטב ,שדוקה ןורא ידצ ינשמ חרזמה לתוכ לכ תא השבכ

 ץינעסאי ינב םג ללוכ ,םינהכ רסירתה תיצחמו רסירתכ ויה ,ןמצלז תחפשמ ,ונתחפשמב

 ונתוא ומדק חרזמהמ ונדרישכ .וכרבל ידכ םעה לא םהינפשכ ןכודל ולעו (הנוהכ יחרפו

 ."חכ רשיי;ב

 םהישבוחו תסנכ-יתב ו

 דחא ,(לוש עניילק יד :ללוכ) ןילוטס ידיסח לש םיינש : תסנכ-יתב המכ ויה ונריעב

 דיל .(לוש עסיורג יד) םידגנתמה לש דחאו ,הנזרב ידיסח לש דחא ,קסירט ידיסח לש

 ןיחיר .ןידיש "ונכש, םינפב יכ ,תולילב רובעל םיענמנ ונייה ,םידגנתמה לש תסנכה תיב
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 הרותל הילעב והודביכו המינפ "ןמזוה, ,רובעל זעהש ימ ,רבוע לכל ובראו ...ל"ר ןילילו
 יוא ,ךא ,ותוא ןיררחשמ ויה ,הלקת אלל תוכרבה תא ךרב ןמזומה םא :היהו החותפ התיהש
 -- רבעו זוע אוהש ימ רזא םאה ...דע םהידיב יובש ראשנ אוהה ...לשכנש שיאל היה ובאו

 ויה הלילה תדר םעש תחא הטמיס דוע התיה ונלצא .בגא .תאז עדוי ינניא םויה דע

 .םירחאו קינ'צפ הילדג -- ורג תאזה הטמיסה לש הניפב ...ןילילו ןידיש םש "םידקור,

 םג השבכ ,רתאו רתא לכב לארשי תונכשמ תא הרעסב השבכש תודיסחה תעונת

 היהש ,טושפה שיאה םג .תודימה רהוטו תוירבה תבהאב ונייטצה הינב רשא ונריע תא

 קסירטו ןילוטס ידיסח .הדעה לכמ בושח קלח וניהש שיגרה ,םידיסחה תכ לע הנמנ

 ילעב לכ (טעמכ) וזכרתה הנזרב ידיסחד נ"כהיבב .הנזרב ידיסח ןכ אלו הרותב ונייטצה

 הטופאק ,טקסאק עבוכ :היה םידיסחה לש דחוימה שובלה .'וכו 'וכו םינולגעה ,תוכאלמה

 תוכחל ופידעהו ,תימואלה היחתל ודגנתה םלוכ-טעמכ .תולסלוסמ תוכורא תואיפו הכורא

 ,השודקה ונצראל תולעל וצ םינתונ םייברה ויה וליא ,יכ -- לבח -- ונקדצ חישמ אובל

 ,לארשי-ץראל םיפלא םילוע ויה

 ןמצלז בקעי 'ר) דחא בר קרש ,העשב היה הז רבד .הולשו טקש בר ןמז היה ונריעב

 ןאצל הוויצ ,הנזרבמ הקלאומש 'ר יברהש רחאל רפוה טקשה .רובצה תא תריש (ל"ז

 .קסירטמ יברה ןכ השע זאו ,הנזרב ידיסחד נ"כהיבל ץיבוניבר ברה תא לבקל ותיערמ

 -- םידיסח תכ לכל ,הטיחשה םע היה ןכ .םידגנתמה לש ס"נכהיבל בר לבקתנ ןכ ומכ

 בצמה .ער היה םבצמו םינבר 4 לכלכל הלכי אל ונריע .תקולחמ הלחהו הלשמ טחוש

 ועדי :םימכח ידימלת םַנור ,ןילוטס ידיסח יכ ,יסחי בוט היה בקעי 'ר ברה לש ילכלכה

 ,בצקה לידוד לצא קר רשב תונקל תוארוה הלבק ליז ימא יכ ,רכוז ינא .םבר תא דבכל

 הדמע םידיסח תכ לכ ךא ,םימש םשל התיה אל תקולחמה .דחא זילטא דועו סעוואצה

 היהו ונריעב ןסכאתה אקוניהשכ ,הרקמ הרק םעפ ...רהה תא ןידה בוקי תניחבב ,הלשב

 ךא ,הקידבל ףלחה תא איביש קסירט ידיסח לש טחושה לע הוויצ ,רשב הברהב ךרוצ

 .הנכשה הצינזרב ריעמ רסחה תא ואלמו ולש הטיחשהמ תונקל רסא יברה .בריס הלה

 לע ,ונייה .הציבורבמודב תונברה לע הפיקמ הריקס תתל השעמל יוצר וז תונמדזהב

 ךא .המויק תישארמ הציבורבמוד תליהקב םיינחור םיגיהנמכ ושמישש םינברה לכ

 אלטציאה תא שבל בורוטמ ןתנ בקעי יבר יכ ,עדוי ינא .גלזמה הצק לע קר ןה יתועידי

 רבע ,םידיסחהמ קלח םע הפירח תקולחמ רחאל .1880 דע 1868 תנשמ בר לש השודקד

 אלטציאה תא שבל ,כ"חא .סופת-יתלב תונברה אסכ היה הכורא יד הפוקת .בורוטל

 ,הל'אבא ונב ,כ"חא ,בקעי 'ר דודה ,כ"חא ,ןיידה י'ציא 'ר

 הרותש םימכח ידימלת םגו םירישע ויה ,(ןילוטס ידיסח רקיעב) ונריע ידוהי ןיב

 ,יב םא ;השעמו הרות ישנא לש האנ הגיזמ ילעבו בוט גזמ ילעב ,םהב וגזמתה הלודגו

 תומוקמו היצילג ידוהי תמגודכ ,עדמ ישנאו ההובג הלכשה ילעבו םידמולמ ויה אל

 םיקבאתמו םימכח ידימלת יריקומ ,םיבוט םידוהי ויה ,דחאכ םלוכ .לבת יבחרב םירחא

 .תפומל םיחרוא יסינכמ ,םהילגר רפעב

 תורייעה ידוהי לע האבש תוינערופ לכל םירע ונייה ,ונינקזבו ונירענב ,ונלוכ

 ומידאהשכו ,הצינזרב ריעב תולודג תופירש וצרפ ,הנש ידמ .(ךפיהל היה םג ןכו) תוכומסה
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 ונלחתה דימ .התוא דקפ 'דש ונעדי דימ ,(ונלצא תאז וארו) תאזה ריעה דצל םיימשה

 ןוזמ ,םינמוזמ ,הטימ ילכ ,םחל ,םידגב ףסואב האטבתהש הנושארה הרזעה תא שיגהל

 .םשארל גג תרוק ילב וראשנו ועגפנש הלא תושרל וניתב תא ונדמעה ןכ ומכ .'וכו

 םיתבב .יבבל סחיו המח הינסכא תיב לכב ואצמ ,הבר תומימחב םילבקתמ ויה םיעגפנה

 םיענהל ןעמל ץמאמ לכ ונכסח אל יכ ,הבורק החפשמ לצא ומכ םמצע תא ושיגרה ויהש

 .ונלצא םתבש תא םהילע

 ,תיפורטנאליפ הלועפ לכ לש ריצ ןיעמ ושמישש ,הלאכ ויה .הציבורבמוד ידוהי ןיב

 .םתושיו ברה םרשכ לכמ ,םבל טהל לכמ הילע םיליצאמ ויהו ,הארשהו ןסוח לש

 תולובג תרבוע התיהש ,ל"ז הכרב ,יתוחא התיה הלאמ תחאש יל ורפס הציבורבמוד ישנא

 ילבמ םיקקזנב תכמות התיה ,ץראב ,ןאכ םג .תושפנ תלצה ןעמל לזרבה ךסמ ירוחאמ

 .התלוכיבש המ לכ השועו המידקמ התיה ,הרזעל קוקז ינולפש העדיב .הילא ואוביש תוכחל

 ברה ,אתביתמה שאר .םיקקזנ תרזעל םישנא תמרתהב הצרממו הנמזמ הברה הבירקה איה

 תנומתש ,יל רמא ,םעפ .דאמ בוט התוא ריכה, ל"ז (םינולס תבישי שאר) ג"מרמ לגי יתבש

 יל רפסל ליחתהו ,ןילאוו ידוהי לע סרטנוקה תא יל ןתנ ןכמ רחאל .ולצא תאצמנ ל"ז יבא

 תונוכנו שפנ תוריסמ לש האלפנ הנוכתב תננוחמ התיה איה, : רמאו ל"ז הכרב יתוחא לע

 םיבר יכ ,ינחוטבו -- הלעפו הייח תכסמ לע עדוי ינניא ,ינא ."ידוהי ןינע לכל הברקה

 לע עדוי ,ל"ז לגי ברה לש ונתח ,ןילוטסמ יחיטבא רמ -- םהיניבו ,הציבורבמוד ישנאמ

 .היצירעמ לע הנמנ אוה יכ ,דאמ הברה ל"ז הכרב

 םע ועיגיהש םיסונמו םילודג םירחוס ויה .דחא רועמ ויה אל הציבורבמוד ידוהי

 ,םיטייח) הכאלמ ילעב ,םיריעז םירחוס ויהו .ץוח תוצראו ריביס יתכריל דע םהיתורוחס

 םבור .םיאנ םיגהנמ אלמ היה ידוהי תיב לכ .'וכו םינולגע ('וכו ,םירלדנס ,םיחחפ ,םיחפנ

 םיקוחר תומוקממו (םידירי ימיבו) םיכומסה םירפכהמ הריעה ועיגהש םייוגהמ וסנרפתה

 בקב םינוזינ ויה םהימי לכש ,םידּורמ םיינע םג ויה ,םידוהיה ןיב .תורוחס ינימ לכ םע

 םירישע ,הלא שוכרייללושמ םג ,ךא .םמויק לע תושק וקבאנו ש"על ש"עמ םיבורח

 .הנוילעה החגשהב ונימאהו םקלחב וחמש הלא םגו םינש ךשמב ורבצ םתוא ,חור יסכנב ויה

 .תודהיה יכרב לע ךנחתה וז תודהי לש הבור בורו -- ונריע ידוהי לכ תלחנ התיה תויבבלה

 תסנכ יתבב ןכו) לביטשב םידבוכמה ובשי ,בירעמל החנמ ןיב ,ףרוחה תולילב

 תונחלוש דיל .דומלתה םיב םיחושו ,ברעמבו חרזמב ,םיכוראה תונחלושל ביבס (םירחא

 תשרפב (."תושומנ,ה םע) רועיש דומלל ברע ידמ ובדנתהש םישנא ובשי םירחא

 ךומס ,"םירמלא,ה דחא דיל .'וכו העד הרוי ,הדגא ירפס ,תוינשמ ,תובא יקרפב עובשה

 ,ידנולבה ,ונקזב ודיו עודיה ןוגינב (הדימעב דימת) תודיחיב םזפמ היה ,חרזמה לתוכל

 רתלא) סלישה היעשי רתלא 'ר ,ןקזה קוורה ,תונטקה םייניע לעב ךימסהו קרוסמ יתלבה

 וב ונירגתה ,תוקספהה תעב ,תאז לכבו ,לודג היה ונילע וארומ .(קינטימאלפה

 .וטנבאב דימת ץוענ היהש טבשב ןיירבעה תא הקלמ היה אוה !וספתש סדנוקל ול יואו

 ,םיללותשמה דגנכ ודיב וענענו טבשה תא וטנבאמ ףלוש היה ,ורטנקל ונלחתהשכ

 : אתווצב ובשי ,תוניפה תחאב .וניתויפ תויווזב ןיבלמ ףצקו תודבכב םימשונ ונלוכשכ

 לאיחי ,(לארשיב אצמנ) ןמצלז רזעלא ,(ריעצ ליגב רטפנ) ןמצלז םייח ,רילוז לירב
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 ,רפוטש רשא :ובשי דצבו .הליברט םחנמ ,סקציא לסוי םהרבא ,םורטש רשא ,ןוסנרהא
 לסוי חנ ,סקרוב לדייז ,קוצניפ ןורהאו לדייז ,סליט םירפאו לשרה ,סלקיר לדירפ לארשי
 והילאו יול ,(סרוזנוק ליסב ינב) ןיול לשרהו אצמ ,(ריעצ ליגב רטפנ אוה םג) סנרהא
 .לטנא .ןיקמורפ אביקע ,(לארשיב וינב) בוקלאיפ טחושה ,סלקיר לדירפ ןרלי ,ךורטופ

 רזעלא וא) סשידק רזעילא הנוי ,דימתמה ,(תומויא תועונתב) עעונתה םירמלאה דחא דיל
 : םהיניבו רגובמה רעונה-ינב דבוכמ םוקמ וספת ,רחא ןחלוש דיל .(סעקנעסיו םעד
 ;(סקלדג בייל בקעי וא) טילדלפ בייל בקעי ,לטנא לביל ,סרוזנעג ליסב סחנפ ,רילוז לשרה

 םינורחאה ינש -- ;(לארשיב אצמנה םרז שידק לש ויחא) םורטש לסויו הינזופמ ןורהא

 הנוי ,סלחר רזעילא ,ןוסנרהא רזעילא ;םיכומסה תורעיב רק םדב ריעצ ליגב וחצרנ

 .םירוטה בתוכ -- יכנאו ןיטשלרפ וקרב ,(ריעצ ליגב רטפנ) סקיציב ליציא

 תדימו ותריחב יפל א"כ ,ותסיפת רשוכלו ול המיאתמ הצובק ול אצמ דחא לכ

 םידימלת יחרפ ,םיריעצ םירענ :םינוש םיליג ינב ונמנ לביטשה ישבוח לע .ותונינעתה

 ,הזמ הלעמל ףאו הדימעה ליג דעו יברה תיבב םידומילה ילספס תא ושטנ התע ךאש

 .ודכו הכאלמ ילעב ,םילעופ ,(םיריעזו םילודג) םירחוס ,םיישפוח תועוצקמ ילעב

 וכמסוה םהמו תובישיב ,אפוג ונריעב םיקסופו ס"שב ומלתשה הלאה םיריעצהמ םיבר

 .םירחא תומוקמב ףאו ,ונריעב םהמ םיריעצל הרות וציברה םהמ םיבר .תונברל םג

 ,לסלוסמה ןוגינה לש םיברע םידה ונינזאל םיעיגמ ויה ,הממיב תועש 24 ךשמב

 הז ןוגינ .ונתודלי לט רחשמ ונבלל בורק ךכ לכ היהשו ,ונתאמ דחא לכל עודיה ןוגינה

 אברו ייבאד תויווהב וקסעו תורובח ובשיש דחי םג םיריעצהמו םינקזהמ עקוב היה

 ונריעב םייטרפ םיתב הברה .ודמל תסנכה יתבב קר אלו .הלילב תרחואמ העש דע

 .תודהיה ראבמ היוורל ותשו אבס לארשי לש חורה ינינק לשו חרות לש הינסכא ושמיש

 ..עפנ לכבו הניפ לכב הליפאו ,תולוקה ומדנ ,לודגה ונרעצל

 לסינ םייח לש ןבה ןכו בנגה הקסוס : הדבוע הנהו .םירשי ויה ונריעב םיבנגה םג

 .רהוסה יתבב םימיה בור תא וליב ,(רערעק ןעמיוק רעד לסינ םייח) תובוראה הקנמ

 יאדו הלילה יכ ,ועדי -- בוחרב וארנו ,רהוסה יתבב עבקה תבישי תא ומייסש רחאל

 אקוניל עסנ ,ל"ז בקעי יבר ברה ,ידודו (הלילה :רמולכ) םויה יהיו .תובינג הנייהת

 ותיערמ ןאצ תא בזע אל יכ ,ש"הרל עסונ ל"ז ברה ידוד היה אל ינמזב) תבשל

 וצרפ תבש לילב .(םיגחה דחאל עסונ היה ןכלו ינחור גיהנמ אלל םיארונה םימיב

 תורמל) ףסכ לש םיטומפה תא םמע וחקל ,םידגבה ןורא תא ונקורו ותיבל םיבנגה

 יכ ,ועמש ףאו תיבב ונל רזעילאו םייח ידוד ינבש תורמלו ,םיפיה (...תבש היה הזש

 םיבנגהש רחאל .שער ררועלו םוקל וזיעה אלו םהילע לפנ דחפה ךא ,תיבב םיבבותסמ

 .ללשה םע "םיטישכת;ה ינש תא הנבלה רואל וארו ןולחל ושגנ ,םללש םע וקלתסה

 (הרטשמ ונלצא התיה םרט םהה םימיב זא) ול ורפיסו ל"ז יבאל ושגנ רקובב תרחמל

 ,םידומילה לספס לע ולצא ובשיש "םיטישכת,ה ינש תא בוט ריכהש ,ל"'ז יבא .הבינגה לע

 םירישעה תא דבכמ התא םא ,אלימ :ול רמאו רסומ ול ףיטה ,בנגה הקסוסל דימ שגינ

 ףסכ חקי ןכיהמו רישע ונניא אוהש התא עדוי ירה ? ברה לצא ,לבא ...אחינ ,ךרוקיבב

 לביטשל איבא ,וזו וז העשב רחמ ,יניפ 'ר :בישה ךכ לע ...? תבחסש םידגב תונקל בר
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 ובחס םאש ,ןייצל שי ,בגא .ותחטבה תא םייק ,ןכאו .רבד רסחי אלו יתחקלש המ לכ

 ...תאז םהמ שקבל ואב רשאכ הבינגה תא םיריזחמ ויה ,םיינע םישנאמ וניבנג

+ 

 הריקס תתל ידכ יתפש הלד יכ ,ירבד ףוסב םג שיגדמ יננהו יתנייצ ירבד חתפב

 הזו ויה םיטעמ הב יתבש ימי .הישודקו היקידצ לע ,הציבורבמוד תודהי לע האלמ

 םיבר .ופפורתה המע ירשקו ריעה תא יתאציש (לארשי ץראב 34 ןהמ) הנש 50 יל

 שקבמ ינירה ,ישפנ םע תעכ דחייתמ יננהשכו .םרכוז ינניאו ינורכזמ וטמשנ םיבר

 יתרכזה אלש םירוהטהו םיכזה ,םירקיה הציבורבמוד ינב ,ידידיו יערמ הליחמו החילס

 .וז המישרב

 םימורמב ןכושהו ונריע ינב לש םבל חול לע תורח ראשי םישודקה לכ לש םרכז

 לכב םיקלמעה לכ י"עו ינרדומה קלמע ידי לע םימכ ךפשנש רוהטה םדה תא םוקני

 .לארשי תנידמב ,הנש ידמ השודקבו טטרב וננורכז לע םתולעהל יאדכו רודו רוד

 .אעראב ילבד ארפוש יאהל יו .ה .ב .צ .נ .ת

 הדות יחבז חבזנו הריבה ריע םילשוריב ק"מהיב ןינבב ב"ב הכזנש ,אוער אהי

 ,לארשי יקלא -- וניקלאל

 יו

2 
 יי

0 

 (1939) "יטנאילפ,ה דיל ,קושהירכיכ תניפ



 גרבנז'זא הפי

 םינש לבוי ינפלמ םדיתלילע

 ןיב םיסחיה .הנושארה םלועה-תמחלמ ץורפ ינפל ךרעב םייתנשכ -- הפוקתה

 םשו הפ ;הלאמ הלא םיסנרפתמ :םיניקת יד ויה -- םוקמה ינב -- םירכאהו םידוהיה

 .תונכשו תודידי יסחי םג םיררוש

 ,םייקוח יתלבו םייקוח ,םיליגה לכמ םידליב תלפוטמ ,הנמלא ,הירצונ התריש ונתיבב

 ימי לכ .םידורמו ויה םישק הייח .הלעב תומ ירחא םלועל איבהל הפיסומ התיה םתוא

 איהו המע ביטיהל ולדתשה ,הלרוגב תופתתשהו םימחר ךותמ .םידוהיה לצא הדבע הייח

 העובק תרזועכ הלבקל השקיבו ונילא התאיבה ,הרוכבה התב הרגב רשאכ .תאז הכירעה

 .תודחוימ תודובעלו תוסיבכל קר אובל הכישמה המצע איה .תיבב תוליגרה תודובעל

 הבבחתה ,הדובעל הרוסמו היתוכילהב המיענ ,13 תבכ זא התיה ,הל וארק הינמ ,הדליה

 ,צ"החא תבשבו ונלצא הרג התיה עובשה לכ ךשמב .ונילא הרשקתהו הרהמב ונילע

 הינמ התיה םיגחב .רקובב ינש םוי דע התהש םש ,המא תיבל רוזחל ,הנתומה יפל הגהנ

 ,חזרמה תיבל תאצוי התיה וזו ,תיבה תודובעב ,םידליב לופיטב המא תא התיבב הפילחמ

 חרוטל ויה ,םיגחה ימיב המא תיבב םירוקיבה .תללותשמו הרכשל התוש התיה םש

 .הז גהונ לע תונקיידב הרמש ,הבוח-תרכה ךותמ ילואו ,דחפ ךותמ ,ךא ,הינמ לע

 .התיבה תכלל תנמ לע ,ליגרכ ונתאמ הרענה הדרפנ ,םירהצה ירחא ,תותבשה תחאב

 העיפוה הינמ לש המא .תלדב תוקיפדו תוקעצ לוקל ונררועתה ,םכשה רקובב תרחמל

 הרוכיש התיה השאה .הגהנמכ ,התיבה לומתא םויב דוע הכלהש הל ונרפיס .התבל הלאשו

 ,ללייל הליחתה ,ונלצא הנניא הרענהש העמששכ .תוניצרב הירבדל וסחייתה אל ןכלו

 םירכיאה וליחתה ,היתוקעז לוקל .התב תרזחה תא ףקותב שורדלו היתורעש תא טורמל

 וכלה םינכשהו יבא .ונתיב לא רוהנל ,יוליבלו הליפתל הרייעל ואבש ,םהיתוחפשמ ינבו

 תולהקתהה .הנניא הדליה -- אושל לבא ,רעיל וכלה ,םינגב וצצורתה ,םש השפחל ,רהנל

 וריתסהו הינמ תא וחצר םידוהיה !שפחל המ ןיא; :הזרכה הלפנ עתפל .הלדגו הכלה

 "! םהב וכה .םהלש תוצמל ירצונ םד םהל שורדו בורק םהלש חספה גח .התפוג תא

 תא רוגסל ורהימ םינוונחה .אובחמ םוקמ ונשפיחו תיבהמ ונחרב ,ער לכב ונייה

 הרבגו הכלה הלהבה .ונתיב תזיבב םדי תא חולשל דימ וליחתה םירכאה .םהיתויונח

 אלול ,םייתסמ היה ןינעה המב עדוי ימ .ריעה תובוחרמ ומלענ ןוטלשה חוכ-יאבו

 ,אבחתהל ולש גגה-תיילעל הלעש םינכשה דחא .המלשו האירב ,המצעב הינמ העיפוה

 ,הינמש ,ררבתה .התוא ריעהו םירשי תנש הנשי הינמ תא -- הברה ותעתפהל -- אצמ

 .גחה דובכל התוא הסביכש ,התחפטמ תא דירוהל גגה-תיילעל התלע ,התיבה התכל ינפל

 לע המדרנו הכרד התכל ינפל חונל הטילחה ,השק הדובע הל הכחמ תיבבש העדיב

 .גגה-תיילעב הדמעש ,הטימ

 תועש ,םנמא ,ךשמנ ערואמה לכ .התדבתה הלילעהש ,הבזכא ךותמ ורזפתה םירכיאה

 .םלועל וחכשיי אל ולא תופורט תועש לש טויסהו העווזה לבא ,דבלב תורופס

107 



 ?קטבוקנימוקיץ'ברוה הרש

 הרולטפ ימיב 'הריש.תבש

 הרולטפ, :םמצע ןיבל םניב םילודגה םישחלתמ ,תיבב ."הריש,-תבש ברעב הז היה

 לכבו ..."גרוהו סרוה-הרולטפ, ;"עישומ-ךאלמ הרולטפ, ;"גוסנ הרולטפ, ;"ריעה ירעשב

 וכיח ונתיב-ינב לכ .תבשדלכאמ לכו םיגד ,ןיי -- האולמב תבשה תנוכת התיה תאז

 ופפא רשואו תומימח .תורימזבו שודיקב תבשה תלבקל ,תסנכה תיבמ אבא לש ותבישל

 תוגאדב םידורטו םיקוסע ירוה ויה ,עובשה-תומי לכ ךשמ .אלפ לכ ןיאו ,ונלוכ תא

 .דחיב ונתחפשמ הנמדזה אל ,לוחה-תומיב ,םעפ ףאו ,הסנרפה

 - תוסירהה דהו תויריה שא ,םיחתותה םער ."סאג-ייסאש, :ישארה בוחרב ונרג

 תא ויערמ-רדע םע ותוצחב ,ונבוחרל ברקתה הרולטפ .ונא ונתיבב וליאכ שחרתה הז לכ

 בל לע רבדל ליחתה יבא .הינאו-הינאתל הכפה תבשה תשודק .ונזחא הדערו ליח .רהנה

 םגישת אל ןעמל ,אוהש םוקמ הזיאב םהמע רתתסתו םידליה תא חקית יכ ,הענכשלו ימא

 םג יכ ,יבא הל ריבסה ,תצרמנ תודגנתהב ךכ לע הביגה ימאשכ .חצורה הרולטפ לש ודי

 הדבל ("גנוצ עמוטש יד; הרפה תא ריאשי אל יכו ,לאה ונוויצ "םייח-ילעב-רעצ, לע

 ללפתי יכו ,רבד ונרקי אלש ,'דב אוה חוטב יכ ,רמא ,ומצע ול רשא .םירוסילו תוחנאל

 דחפ תא התאר ,בצמה תרמוחב הריכה ימא .אובת יכ ,/ד תעושיל הז ישש-ליל לכ

 (ענישטשרַאקאמ בוחר) דחא יוג לש ותיבב זא הרגש ,תחא תנדודל ךלנו ונתפסא ,םידליה

 .םש ונגישת אל םיסגלקה די יכ ,הנימאהב

 וקמחתה םילודגהו ,תופייעו דחפ בורמ ונמדרנ ,החפשמב םינטקה ,הירא יחאו ינא

 לש תוסג תוחווצו תוירי לוקל ונררועתה רקובב .יבאל הברה םתגאדב ,התיבה ורזחו

 הטלחהבו ,האריו דחפמ םידעור ,ונכות ךותב םיסנוכמ ,יחא םע דיב-די .הרולטפ ילייח

 אל דחא ידוהי ףא !ןברוחו סרה הזיא .בוחרל ונאציו תיבה תא ונבזע -- ,רוזחל ונילע יכ

 ,קושב .תודודשו תוחותפ ויה תויונחה .םיפגומ ויה םיסירתהו תונולחה .ונכרדב ונשגפ

 םינבל-יערק ופפועתה ריוואבו תורוחס ינימ לכ םירזופמ ויה ,םידדצב תוכרדמה לע

 : בותככ ,ונתרייע לע חצנמו טלתשה ומצעב ןטשה וליאכ ,ביבסמ תומתיו ןוגי .תוצונו

 ."המיא םירדחבו ברח לכשת ץוחב;

 וליאכו ,םירוסיו ןובלעמ החופטו הבוצע ימא הדמע תלדב .ונתיבל ונעגה ףוס-ףוס

 .המויא היסומלרדנאו רדס-יאב ונחבה תיבב .ונב הרכזנ ,ונתוא התוארב ,התע קר

 וא םיינש ויה ריעב ."ןימח,ה תא וליפא ,דיל אבה לכמו לכה תא ודדש "םירוילטפ,ה

 .תונברק השולש

 לע ולפנ ,תושפנ עבש התנמש ,החפשמה תוגאד לכו ןורהא 'ר יבא רטפנ 1920זב

 יתרוה-ימא .םיבוט םישעמלו הפוחל ,הרותל םלדגל התכזש ,הטלז ,הרקיה ימא םכש

 .היאצאצ לכ ופסינ המיע דחיו םינמרגה ידיילע החצרנ
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 [ומרב| יגדרי י ר"ד

 ופו7-ו9 םינשהמ תונורכז קרפ

 תיצולח-הרייע ןילהווב התיה םא -- :תיביטקייבוס העד תאז אהת יכ ,ןכתי

 ןילוח-תוחישב ירבעה רובידה תא שדקמ ,י"אל היילעב הגוהו רע רעונ םע ,תססות

 .הציבורבמוד וז התיה -- םוי-םוי ייחבו

 לע ;הלש שדוקה-ילכ לעו היסנרפ לע -- תורייעה לככ תידוהי הרייע ,הרואכל

 ורורחישל ולפלפתהש ,ןהינימל תויצקארפה לכ לעו ינכפהמ ללמ-יברמ "דנוב;ה יגיהנמ

 ןופצה-יתכריב הירוטירטה לש תימולח-ילעב לע ;תושונאה תלואגלו יסורה רכאה לש

 ...חישמה-תומיל היפיצ-ידרח לעו

 וליאכ היה הארנ הליחת

 ראשנ םינויצה ןיבמ ץמוק קר

 םימייקמש םהו ,ולגדל ןמאנ

 חוכב "הבולע,ה םתעונת תא

 וחכשנ וליאכ ,דבלב ,היצרניאה

 העש הירוטסיהה:רש ידיילע

 .םירצי לש םי רעוס םביבסמש

 הרובג ,רבד לש ותימאל ךא

 אלש ,השורד התיה תיאליע

 רוונתסהל אלש ,םרזה םע ףחסהל

 אלש ,תומסיסה קרב ידיילע

 הריירקל הכיפהמה-לג םע ףרגהל

 םינויצה .ןוטלשלו הררשל ,הלק

 יכ ,םמצעל שחכתהל ולכי אל

 הזונגורפב ויה םיחוטב ידמ רתוי

 -סיהה יקמעממ הקנייש ,םהלש

 וראשנ םה .תילארשיה הירוט

 לש תואיצמה-עקרק לע םידמוע

 ,הכורא הלוג לש ,רזופמ םע

 לע המילש | הלואגל ופאשו

 םעה תא החימצהש | ,עקרק

 .וילע המתוח תא העיבטהו

 התיה --  אלפ הז הארו

 תמליא ,הבר הכימת םהל

 1917 תנשמ ,רעוניינב לש הצובק םעה-תלדב ,תחאכ תבהלנו
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 היה יעבט רשא ,םביבס הללוחתנש .הכיפהמה אקווד .דחי םג םיליכשמה תובכשבו

 וז הכיפהמ אקווד ,שיגרה ידוהיה בוחרה תא הירחא ךושמית היתומסיסו הימסק חוכבש

 הפונתב םתוא הליעפהו םימודר תוחוכ הררחיש ,רתסנ רוצעמ הזיא הריסה וליאכ

 .רבכמ הל םינכומ ויהש םיינוגריא םילכ תרזעב ,תינתחדק תינויצ הדובעל

 לש תשר הנבו ,העשה ול הקחד וליאכ ,הלועפל קניז הציבורבמוד לש רעונה

 תיתטיש הנכה הליחתה ,תינויצה הרכהה תקמעה םע .תירבע הלכשהו תוברת תודסומ

 םירשק חופיטו ,תוצובק ןוגריא ,םייביטקודורפ תועוצקמ דומיל ידי-לע ,היילעל

 .השרווב היילעה-דרשמ םעו ץראה םע םידימתמ

 התיה הציבורבמודש ,הדבועה ךותמ העבנ ,תדחוימה תירוביצה הקימאנידה יכ ,ןכתי

 אבצ-ישנא ואצמנ ,הכיפהמה אוב םע .תימורדה תיזחה הטמל הבורקו לודג יאבצ זכרמ

 דימעהלו םיחרזאה םיבשותל ברקתהל רתיה םמצעל וחקלש ,תורושבו הנוצקב ,םידוהי

 ,םיטנדוטס ,םיאפור םהיניב ויה .ללכה תורישל תינויצה םתנומא טהלו ינוגריאה םרשוכ

 ,םיכנחמו םירומכ ובדנתה -- דמולה רעונה ברקב לועפל וליחתה םהו ,רבעשל םינקסע

 ביהרמ הזחמ הז היה .אבצ-ידמב וראשנ ןיידע יכ ,סרפ לבקל תנמ לע אלש ,"המשל, לבהו

 היה הז .תוחוכה דוחיאבו תובכשה גוזימב ,תורודה בולישב תוארל ,בבלמו םמורמ ,ןיע

 .םיפרנה בלב הנומא קצוי ,דיתעל רשבמ תוא

 םימעפ ךפהנ הביטחה תושרבש ןורטאיתה .םיחוכיוו תואצרה ריתה אבצה הטמ

 םירחא םימרז לש םהיגיצנ םע םיינויצ םימאונ הב וששוגתהש ,הריזל רתוי ןוכנ ,המיבל

 תדהאב ונשגרה ךא ,ויה םינויצ -- םיידוהיה םילייחה לכ אל .אבצה תודיחי ברקמ

 ןאכ וליאו ,תוביסנה חוכב םמצע וקיחרהש וא ,ידוהיה יווהה ןמ ויה םיקוחר םדוק .םלוכ

 םינכומ ואבו ,ימינפה סויגה וצל ,םנופצמ לוקל ועמש ,המואה תורישל םמצע ודימעה

 .הדוקפל

 -- ,"הכפהמה ילגלג תא עינהל ידכ ץוחנ ידוהי םד, : תילאוטקאה הרמיאה יכ ,ןכתי

 הרוה אירבה טקניטסניאה יכ ,ןכתי ;תינושארה תובהלתהה תא המלבו םייפנכ הל התשע

 םהיניע וחקפנ יכ ,םלרוגל ודרח םה יכ ,ןכתי ; תונמיהל םהילע הנחמ הזיא םע םהל

 רוערעו תוביצידרסוח איבהל לולעה ,תרחמה-םוי תא ,תוכופהתה תוארומ תא תוארל

 -תמחלמו םיעורפ םיטקניטסניא לש ףצקה-ףצש תא שדחמ תולעהלו ,םינסרמה תודוסיה

 .םיחרזא

 םעה-תודלותל ברע-ירועיש ,םיירבע רפס-יתבו םידלי-ינג וצצ םימסק הטמבכ

 ,תלכתה-יעבוכו םיבהזומה םירותפכה ילעב ,םיניעה-ילוחכ םיטנדוטסה .תירבע תורפסלו

 וז התיה .הכרדההו-ךוניחה-תדובע תא םמכש לע וסימעה שדוק-תדרחבו םנוצרמ ןמתרנ

 .םילּועמ תוחוכ הל ורסח אלו ,תינויצה הציבורבמודל םירוענ-תפוקת

 הבריק תוערפ-תנכסו -- םנוזח הקימעה ,םתרכה תא הלשיח *לאמשה, םע המחלמה

 -תיב יבשוי ףאו ,רחסמבו הנדסב הרופאה םתכאלמ ושעש םידוהיה םג .תובבלה תא

 ,םנמא .תרתסנ הוואג ישגרבו הביח-יטבמב ויתולועפ תא ווילו רעונב םנומא ונתנ ,שרדמה

 וא חומ-ירצ ,ךרע-יתוחפ ,הגרד-יתוחנ קר וראשנ "דנוב,ה הנחמב יכ ,ךכמ קיסהל ןיא

 הברקה לשו תוריסמ לש תפומל תומגוד םהלש הנחמב ורסח אל ,ךפיהל :"םיטסיריירק;
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 היגולואיזארפ לש םיב ועבט ,םלתב וכלהו הגרדהב םפוצרפ ושטשיט םה ךא .תימצע

 -אמ הקיטקלאיד, הזל וארקו םמצעל םינמאנ וראשנ יכ ,םתיערמ-ןאצ תא ענכשל וסינו

 ."תיטסילאירט

 וויה ךא ,הציבורבמודב םיטעמ ויה םה .באכו רעצ קר ,םהילא הניט יבלב התיה אל

 -יוגה .ןאכמו ןאכמ םיחרקו ,שפנ-ירמ ,ויה םידדובמ .הרייעה-ףונ לש ופוגמ יח-רבא

 הסינ הז םא וליפא ,הער תוברתל אציש ,הבישידרוחב םע ףתושמ ןיינע אצמ אל ןכפהמה

 .רכנתמ חא לעכ וילע וטיבה םידוהיהו ,סלגנאו סכראמ ןושלב ותא רבדל

 םיוולמ ,"םיינויער םיקבאמ, ונתאמ ענמ אל הז יכ ףא ,םידידי םהיניב יל ויה

 ,שפנו-בלב לאידיאה תא ונתרישו םירענ ונייה ."תופרגאתה ירועיש,ב םיימעפ אלו םעפ אל

 ,אלמה בלה תא םימעפל ףיצהש ,האנישדשגר לש לצב זא יתאטח םא םגו .ונתלוכי בטימב

 םתדימעלו םתרובגל הצרעה-ישגר םג יתרסח אל יכ ,ריתסא אל וישכע -- ,םירממ"םינב לע

 -רטנוקה הנחמב חומ-ימומח ידיילע ,ובגב ימ :ורונ םהבש םיבוטה ."םשה-שודיק, לע

 -ומוקה הנחמב םיאנק ידי-לע ,והזחב ימו ;לוכיבכ ,"םיטסינומוק, םתויה לע ,היצולוביר

 .תימצעה םתרכה לע הדימה לע רתי ורמשש לע ,םינמואל םתויה לע ,יטסינ

 ןיבהל יתלוכי אל ךא ,םקבאמבש תונשקעה תא יתכרעה דימת המינפ יבלב

 ובריהו םגעל תא ונתאמ וכסח אל םה .רשיה לכשהו אירבה שוחה םהב דגב דציכ

 םרומל ,אבא תיבל -- וגעל םמצעל יכ ושיגרה אלו ,וננובשח לע ץצולתהלו חדבתהל

 ,ונלתש םיליתש ,ונערז םיניערג :ויה הדובע תואלמ ונידי יכ ,זא ונל ורסח המכו .םברלו

 ! םויכ ,לארשי עקרק לע ירפ םיאשונ םה ירהו

 ל ו 2 ו
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 (סַאג עגײסָאש) יאמב 3ֿ"ה 'חר



 וי

 1918/19 תונשב םיינויצה תודפומה

 .(1918) "ח"ערת'ה יציבורבמודה ינוריעה ינויצה דעוה, :לגדה לע תבותכה

 .םיובנסינ רבזגה .3 ; רדניב ריכזמה .2 ; יקסב'צגור ר"ויה .1 :ןחלושה לע תבותכה

 (1918/19) "ןויצ יריעצ,כ לש היצקרפה דעו

 .ינרושט 'ע ,בילטוג 'א ,ןייטשרג 'מ ,ןמטכש 'א : (ןימימ) םידמוע

 .רבודלוג 'י ,ןיקדרפ 'ז ,ינדרי 'צ ,ןרוגנדליג 'א :(ןימימ) םיבשוי



 (קישטיב) ינדרי יבצ

 :"אל םינושאר םיצולח לש םכרד

 1920--1918 תונשב ירבעה רפסה"תיב .א

 םירומה לש םהיפמ ,תירבעה הפשה לש הילילצב יתמשבתה ירוענ רחשב דוע
 שוריפ, העדיש ,ילש אמא .ך"נתו תירבע ונתרייעב ודמילש ,ץנרמופו לקנעי-עשוהי
 יתוחא לש הנתח ,שוהלבמ עשוהימ הבורמ האנה הל התיה ,תוליפתה לש "תולמה
 עדא ינא םגש ,התצר ימא .דאמ דע םיפי תוצילמ-יבתכמ יתוחאל בתוכ היהש ,לזייר

 םוי לכ ,יטרפ ןפואב ,הפשה תא ינדמלל לקנעי-עשוהי תא הרכשו תיצילמ תירבע
 ,דימלת רותב ,אדילב סנייר ברה לש העודיה הבישיל יתוא ןיכיש םגו ,תחא העש

 .ןדפק לבא ,לודג ןעדיו ליכשמ הרומ היה לקנעי-עשוהי

 -טבסילילל וריבעה סנייר ברה לש הבישיה תאו (1914) המחלמה הצרפ םייתניב

 רחאל .תיבב יתראשנ ינא .םהידומילב ךישמהל םשל עוסנל ולכי םיטעמ קר לבא ,דארג

 בוזעאש וטילחה ונתיבבו -- ילש ליגה -- הרשע-עבש ינב םג סייגל וליחתה םייתנש

 ישנאש ,יל עדונ ,םשל יתעגהשכ .בלסונירטקיל עוסנל יתטלחהו הציבורבמוד תא

 ידסייממ םה לגייבו סניפו ןמפיש יכו תירבעל םירומל םיסרוק םינגראמ *ןויצ-יבבוח;

 .דומלל יתלחתה ינאו ,םיסרוקל םשריהל יל ץעי ןמפיש .םיסרוקה

 הליחתהו תרתחמהמ האצי תינויצה תורדתסהה .(1917) הכפהמה הצרפ םייתניב

 ,םיסרוקב יתכשמה ."ןויצ-יריעצ; לש היצקרפל יתפרטצה ינא .שדחמ ןגראתהל
 .רבדה תא תושעל ונילע וליטהו ,םיירבע רפס-יתב ןגראל דציכ ונתוא ודמיל םש

 .םינויצהו "דנוב,ה ןיב השוטנ המחלמ התיה ,התיבה יתרזחשכ

 ,"םיטסיערבעה,הו "םיטסישידיי;ה ןיב המחלמ השוטנ התיה בלסונירטקייב םג
 ,הציבורבמודב םלוא .םתוא ךשמ שידיא לש ןויערהו תיסור םידוהיה ורביד םש לבא

 םוקמב ינויצה דעוול ,אופיא ,יתעצה .ךשמ אל ןויערה ,שידיא םלוכ ורביד יכהיואלבש
 ,רלוז לשרה ,יקסבוקנמ םהרבא :הדעו הרחבנ הז ךרוצלו ,ירבע רפסיתיב דסייל

 םע ץעייתהל בלסונירטקייל יתעסנ .הדובעה תיברמ הלטוה ילע .ינאו ןמצלוה בקעי
 הכימת יתלביק םש ,בוקראחב "ןויצ-יבבוח, זכרמל הצלמה-בתכמ יל ןתנ אוהו ,ןמפיש

 ,בורברפ לע יתעפשהו בלסונירטקייל יתרזח .'א התיכ ליבשב דוחיב םירפסו תיפסכ

 ,יקסב'צגור בקעי לע ןכו ,ליכשמ הרומל ןב היהו םייגוגדפה םיסרוקב יתא דחי דמלש

 .ירבע רפס-תיב םש דסייל ידכ ,הציבורבמודל יתא ועסיש

 רפס"תיב םה ףא ודסייש ,"דנוב,ה ירבח םִע ,תישאר :השק-המחלמ החקלתה הליחת

 ונרכש .םתסנרפ תא ונלבגה ונאו "םירדח, םהל ויהש ,םידמלמה םע ,תינש ;יאשידיא

 יתאצמ ,"לביטש,ה בוחרב ,חחפה רשוכ תיבב .יקסבוקנמ לומ ,רגנה לקנעי לש תיבה תא

 .רגסנש ,ץנרמופ לש הרחתמה רפסה-תיב םש היה םעפ יכ ,תונחלושו םילספס

 רפסה-תיבל םידלי תמשרהב יתלחתהו שדה ריק-חול יתנמזה ,םילספסה תא יתינק
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 םילגרב ,ךה-ךה םידיב ;םידלי ומוק ,ומוק, ;דמלל יתלחתה .(ןמצלוה בקעי לש תונחב)

 לכ ירחא ,ןומעפב לצלצמ דבל יתייה :שמשה םגו הרומה םג יתייה .."ךארט ךארט

 יתישעו תרחמל התיכה תא רדסמ יתייה ,התיבה םירזפתמ ויה םידליהשכו ;דומיל-תעש

 ..הרוחשה הדובעה תא םג

 םה .יקסב'צגורו בורברפ םירומה הציבורבמודל ועיגהשכ ,ונעגה החלצהה אישל

 לחנ דוחיבו ,ריעה יבשות לע בוט םשור ושעו האופרל הטלוקפה לש םיטנדוטס ויה

 דע ,רהמ לדג םידימלתה רפסימ .תיסורב ולש הלומעתה-ימואנב ,יקסב'צגור החלצה

 םינושארה םיצולחל הדירפ-בתכמ
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 .(קושב) גרבנזייא לש ותיב תא ונרכשו רצ השענ רגנה לקנעי לש רדחה .תותיכ שולש

 .תירבעב תולמעתה דמלל יתלחתהו בורברפל יתתיכ תא יתרסמ ינא

 םה .הרולטפו יקסדפורוקס םע ,םיניארקואה לש תימואלה העונתה הטשפתה םייתניב

 תא וטילשהו תיניארקואה תוימואלה יספ לע םייחה תא ןגראל וליחתה ,ןוטלשה תא ושבכ

 -קואבש םיטועימה לכל ימואל שפוח ןתינ ןכ-יפ-לע-ףא .רפס-יתבב תיניארקואה הפשה

 ,םייתלשממה רפסה-יתב תשרל ונרפס-תיב תא ולבקיש ,לפטל ונלחתה ונא .הניאר

 ונגיצנ היהש ,בילטוג השמ תא הליעפל ונסנכה .ונל תועיגמה תויוכזה לכ תא ונשרדו

 הציבורבמודב ינויצה דעווה םעטמ



 (קישטיב) יגדרי יבצ 116

 דע טקש אלו חנ אל אוה .וניתועיבתב וריכיש ץרמה לכב לעפ אוהו ,תינוריעה הצעומב

 ורכוה םירומה םג .תיניארקוא-תיתלשממ אקנפשוג ונלש רפסה-תיבל גישהל חילצהש

 .הלשממה תאמ דרש-ידגב םג ולביק םתרוכשמל ףסונו םייתלשממ םירומכ

 : םיפסונ םירומ ונלביק .דאמ ריהמ בצקב רפסה-תיב בחרתהו לדג שדחה ובצמב

 .ונתאמ דומלל ואב םיברו לבחה לכב בוט םש אצי רפסה-תיבל .דועו ןיקדרפ ,הדש

 .הנליווב רנימסה לש ךמסומ הרומ היהש ,ןוסנלצק י"ח גוגדפה :בוט להנמ םג ונגשה

 תיינקהל ,ברע-ירועישב םירגובמל םיסרוק םג דסיי ,החלצהב רפסה-תיב תא להינ אוה

 .לייח לא לייחמ ךלה רפסה-תיבו .ברעה-ירועישל ומשרינ ריעה-יריעצ בור .הלכשהו עדי

 לארשייץראל םיעפונ םיצולח השיש .ב

 ףסוי תומו "יח-לת, תליפנ לע העידיה תא תונותעה האיבה 1920 ץיקה יהלשב

 והז ,הנה, :רמאו הנומת יל טישוהש ,"ץינופאי,ה תא יתשגפ םוי ותואב .רודלפמורט

 רודלפמורטש ,(1905) ןאפיו היסור ןיב המחלמה ןמזמ ותנומת וז התיה *! רודלפמורט

 -- השרווב "ץולחה, זכרממ האירק ונלביק םימי רפסימ רחאל .ןיצק תגרדב הב ףתתשה

 .הצרא תולעל

 לכמ .(םירבח 23 ויהש ינמודמכ) הרייעב *ץולחה, ירבח לכ לש הפיסאל ונארק

 דוד ,בילטוג םהרבא ,ןמקה השמ :םירבחה קר ,הצרא דימ תולעל ,האירקל ונענ םירבחה

 ונלביק .רפסמב השיש -- קינזר ףסויו יקסנא'זור רשא ,(ינדרי) קישטיב יבצ ,ןמצלז

 .ךרדל ןנוכתהל ונלחתה דימו ,ץראל תולעל םיליחתמ תורחא םירעמ םג יכ ,תועידי

 .ונתאצ תא וויל ריעה-יבשות לכו ,ךרדל ונאצי ףסכ טעמבו םידגב טעמב

 "םיקיבשלוב,ה ןיב המחלמה הלהנתה ןמז ותואב יכ ,השרוול עיגהל ידכ ,הלגעב ונאצי

 ירחא .םיסורה ויה ץיינינול דע הציבורבמודמ תבכרה-יספ לש םירשגהו ,םינלופה ןיבל

 יכ ,העומשה .קסניפל ונעגה ,הריסבו הלגעב .הייסלופ תוציב ךרד ,העיסנ לש םיימוי

 םיברו ,םילג התכיה ,לארשי:ץראל תולעל ידכ ,קסניפל ועיגה הציבורבמודמ םיצולח

 ,תורבקה-תיבל םש ונילעו קסניפב יצחו-םויכ ונחנ .ונכרבלו ונתוארל ואב קסניפ ידוהימ

 .םינלופה י"ע ןמז ותואב ורונש ,"ץולחה, ירבח םבור ,קסניפ-ישודקמ דרפיהל ידכ

 ,ונעגה אשמ-תבכרב .ןיולו בייסבוג : קסניפמ םירבח ינש םג ופרטצה ונלש הצובקל

 תא תאצל היה רוסאש ןוויכ ,זוזל היה רשפא-יא ןאכמ לבא .ץיינינולל ,םיצולח הנומש

 ונל הרק הנהו .שואי-רחאלכ היה ונבצמ .ץיינינול לש "טנדנמוקה,מ ןוישר ילב ריעה

 (ומש תא רכוז ינניא) הציבורבמוד-שיא ונאצמ ץיינינול לש "הרוטדנמוק,ב :סנ שממ

 .השרוול העיסנ-תונוישר ונל רדיס אוהו

 ,"ץולחה, תיבל ונוריבעה ,תבכרה-תנחתב ונתוא ולביק .לק רתוי ונל היה רבכ השרויב

 ונרותל וניכיחו השרווב המ-ןמז ונבבותסה .טניו'זה יחבטמל "םיקתפ, ול ונתנ םש

 תינלופה הלשממה .הלהב הצרפ ריעבו השרוול *םיקיבשלוב,ה וברקתה םייתניב .הילעל

 םיצולחה תא ריבעהל טילחה ונלש הילעה-דרשמ םגו ,השרוומ היתודסומ תא ריבעהל הלחה

 בויקמו בלסונירטקימ יתוא וריכהש ,היילעה ינקסע םע יתשגפנ השרווב .הירטסואל
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 היילעה דרשמ לש תילכלכה הדעוול יתוא וסינכה םה .(יקסנימרמו ןיקמורפ ,ןיקבוד)

 ,םיצולחה לש םתלכלכל גואדל היה ונילע .השרוומ ץיבודיוודו הנבורמ ןידע תא הללכש

 לש תומישרה לע יתרבעשכ .םכרדל ןאכמ םיאצוי ויהש הלא םגו השרווב וזכרתהש

 םתא יתעבק .ןילוטסמ ראילקש תאו ינראסמ קפראח תא םש יתאצמ ,השרווב םיצולחה

 ךכו ,ונתעצה תא ולביק םה .תיאציבורבמודה ונתצובקל ףרטצהל םהל יתצעיו השיגפ

 .םירבח 10-ל הציבורבמוד תצובק הלדג

 (1920) הרייעה-יבשותמ םידרפנ םיצולחה-ינושאר

 וצר ךכ םושמ ."טניוז,ה לע התיה םתלכלכו ,השרווב זא וזכרתה םיצולח 280יכ

 הנתנ אל הירטסוא תלשממ לבא ,הפוריאל *טניו'ז,ה זכרמ היה םש ,הניוול םריבעהל

 -יכרצמב ונתוא דייצ "טניו'ז,ה .היקבולסוכ'צל רובעל הארוה ונלביקו ךכל ןוישרה תא

 .םיילענו םייברג ,םינבל ,םידגב ונל קליח םגו (רטסופמ בלח ,הנופא ,רכוס ,ןמש) לכוא

 .ונירבח ןיב םג הלאכ ויה ןכו ,לכ-ירסוחמ ואבש ויה םיצולחה ןיב

 ונל היה אל .היקבולסוכ'צבש הבלסיטרב איה ,גרובסארפב ונילע ואב םיער םימי

 -רחאלו הליהקה-דעוול ונינפ .המחלמב תובר הלבס ריעה יכ ,היה אל לכוא םגו ןושיל הפיא

 דחא ונתושרל דימעהל םיכסה ןורחאה הז .ריעהמ קוחר אל ,ידוהי הזוחא-לעבל ןכמ

 הת לושיבל חבטה היה קינזרו ,םוקמב חבטמ ונרדיס .וב ןסכאתהל םילודגה וינסחממ

 שפחל הריעה םיצולחה ואצי ,קיפסה אל הזשכ .דחא לכל ,םויל םחל-תנמ ונקליח .קרמו

 -תזוחאב) םש וניהש ,ונלזמל .ןויקנב ימו םיצע-תריסנב ימ -- םתלכלכל רכתשהלו הדובע

 תא וננעמל וגישה ןודנולבו השרווב םינקסעהש דע ,םייעובש קר ("הלימדנאל, ידוהיה

 -תנוכשל ילארשי-יצראה דעווה ונתוא סינכה הניוול ונעגהשכ .הניוול סנכיהל תושרה

 דחא לכל .ריעה זכרממ קוחר אל ,"ןיילארבצרווש, הארקנש ,םיצע ןיב ,הפי םינופירצ
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 -ימד ףאו .ינוריעה ץחרמה-תיבלו "טניו'ז,ה יחבטמל בורל "תואקתפ, ,הטימ םש התיה

 ,םייוליבל סיכ

 .ופיל הגילפמה ,אשמ-תינאל וניכיח םש ,הילטיאבש טסאירטל ונכרד ונישע הניוומ

 םירבחתמ וליחתה (יקסנאיזורו קינזר ,ןמקה) ונירבחמ השולשש ,ונשגרה טסאירטב ונתויהב

 תנמ לע ,הילטיאב ראשיהל הצור הישילשהש ,ונל עדונו רבדב רוקחל ונלחתה .םידדותסמו

 ונארק .(הקירמאב םהיבורק םע ובתכתה םה) לארשי-ץראל אלו הקירמאל ןאכמ ךישמהל

 ,הילטיאב הישילשה לש םתרישנש ,הנקסמל ונעגהו םיצולחה לכ לש םירבח-תפיסאל

 לוכי ,היילעה-דעווב רבדה עדווי םא יכו ,תיצולחה ונתצובק לכל השק תירסומ הכמ ליחנת

 ונטלחה .וניתושפנל ונלוכ תא ובזעיו הינאב הגלפהל רותהמ הצובקה לכ תא ואיצויש תויהל

 יץראל דחי ךישמהל ומיכסיש ,םהילע עיפשהלו םיטרופספה תא המרעב םהמ איצוהל

 הקירמאמ בתכמ יקסנא'זור לביק םייתניב .םהיניעב בוטכ תושעל ולכוי םשו לארשי

 .הקירמאל העיסנ-סיטרכו הסינכ-ןוישר לבקיש דע הנש-יצח לש ןמז תחקל היהי ךירצש

 .ופיל ונתא וכישמה םהו ,הילטיאב ראשיהל םהל יאדכ אלש ,השולשה לכ וטילחה ןכל

 ופיל טסאירטמ הכרד תא התשעש ,"הילונרוק, אשמ-תיינא לש העיסנל עבקנ ונרות

 הלח .ונתגלפה םוי עיגהב .תורוחס הניעטמו תקרופ התיה למנ לכב יכ ,םימי 4 ךשמב

 םילוטלט ירחאו וידעלב הגילפה הצובקה .םילוח-תיבב זפשוא אוהו הירטנזידב ןמצלז דוד

 םיברע .חמשמ היה אל למנב ןושארה םשורהו םינפה-תלבק .ופיל ונעגה םוי 21 לש

 .ףוחל תוריסה תא כ"חא וטישהו ,חותפה םיב ,תוריסל הינאהמ ונתוא וריבעה םינתרבג

 םחל :הבוט החורא ונל ושיגה ףוחל ונעיגהב םלוא ,םישבכ ומכ םיסוחד ונייה תוריסב

 תיבל ונוריבעה למנהמ ."םיכלמ לכאמ, שממ -- רכוסב קתוממ התו הביר םע ,ירט ןבל

 טלחוהו ,הבשומב תיאלקח הדובעל ונתוא וחלשיש ,שורדל ונלחתה .ביבא-לתב "ץולחהע

 הרוחב ףא ונתצובקב התיה אלש ןוויכמ .תובוחרל "שזיבסענ, תצובק תאו ונתוא ריבעהל

 .קסניפמ ןמרקא תא ןכו ,הניירב ותרבח תאו ונבורמ קינרוק תא הילא ופריצ ,תחא

 ועיגה אל ,(1914) המחלמה ץורפ זאמ .םינפ רבסב ונתוא הלביק תובוחר הבשומה

 .םיחמשו םיאירב םלוכ ,ראות יפי ,םיריעצ םירוחב ואב עתפל הנהו ,םישדח םישנא םשל

 -תיב דיל ,קיר תיבב ונתוא ןכיש הבשומה-דעו .הבשומה "רמסמ,ל ונכפה רהמ שיח

 לכוא ואיבה :ונל גואדל ולחה הבשומה תונב ."הרות-דומלת, םדוק היה םש ,תסנכה

 ירכא ודביע העש התוא יכ ,הדובע ונל היהתש וחיטבה םירכאה .םינוש םילכמ םילכו

 לצא ודבעש .םיידוהי םילעופ המכ דבלמ) הלוז תיברע הדובעב םהימרכ תא תובוחר

 ונלוכו ,ונירבחמ דחא לעופ דבוכמ רכא לכ לביק ,םימי המכ רחאל ,ןכא .(רלימו יקסנלימס

 לכל תגאודהו תלשבמה התיה הניירב .םויל שורג םירשע ונרכתשה .הדובעב ונרדתסה

 ."הציבורבמוד, היה המשש ,םילעופ-תצובקל ונשבגתה ךכ וניכרצ

 וליאשהו ןיי ונל וחלש םירכאה .םלועל חכשא אל תובוחרב ןושארה חספה-רדס תא

 חומשל םהיתוחפשמ םע םירכאה לכ טעמכ ואב םיתבב "םירדס,ה רחאל .ןחלוש-ילכ ונל

 תונולשכה ולחה גחה ירחא לבא .רקובה רוא דע ,ונדקרו ונרש ,וניתשו ונלכא .ונתא

 ,ביבא-לתל ורבעו הצובקה תא ובזע (יקסנא'זורו קינזר ,ןמקה) הישילשה .םינושארה

 המוקמב .הניירבו קינרוק ובזע םהירחא .*הנומוק,ב תויחל וצר אל םה .ןינב תודובעל
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 .(1922) תובוחרב ינראס-הציבורבמוד תצובק לש "הנומוק ,ה ירבח
 .בילטוג 'א .3 ;(קישטיב) ינדרי 'צ .2 ; קינזר 'י .1 : םה םיאציבורבמודה תשולש

 תויהלו חבטמה תא להנל העדי אל איה םלוא ,קיצ'צ תויחאהמ תחא ,השדח הרבח ונלביק

 רשוכ לקייח ,ןמרמג השמו הליב :םירבח העברא ינראסמ ועיגה םייתניב ."הצובקה םא

 .1921 יאמ שדוח דע ונכשמה ךכו ,הצובקב םירבחכ םתוא ונטלק .יקצולסו

 ,ןויצל-ןושאר ,הנויצ-סנ) הביבסה ילעופ לכ תובוחרב ופסאתה הנש התוא יאמב 1-ב

 וליחתהש ,הרושבה תא איבה אוה .ןוסלנצכ לרב לש ותופתתשהב ,גח-תרצעל (ןורקע

 והשמש ,ןכל-םדוק דוע ונשגרה תובוחרב .ביבא-לתבו ופיב ,םידוהיב םיברע לש תוערפ

 םהיניבש םינולגעה םג .הדובעל רקוב-דועבמ ואב אל םיברעהש ןוויכ ,שחרתהל לולע

 .םהירפכל ורזפתהו םתדובע תא עתפל ובזע ,תודרפה םע דחי םוקמב ןולל םיליגר ויהש

 .ךכל וסייגתה ונלש הצובקה ירבח לכ םגו ,הבשומה תנגהל ןנוכתהל ולחה תובוחר יבשות

 הדובעל רובעל וטילחה םירכאהש ,היה ,תובוחרב ,יאמב 1-ה תוערואממ אצוי-לעופה

 - ראילקש ;בוקמ לצא ןולגע רותב לבקתנ בילטוג .םיידוהי םינולגע ולביקו ,תירבע

 .(ינועמש דוד ררושמה לש "םינולגעה לבוי, ןאכמ) ררופ לצא -- ינאו ! גרבנזייא לצא

 תא יכ ,בר ןמז הכרא אל םיידוהיה םילעופה ןיבל םירכאה ןיב תאזה הילידיאה ,םלוא

 ,הוורואב רוגל ומיכסה אל םה -- לצנל ולכי אל ,םינולגעה תא דוחיב ,םיידוהיה םילעופה

 תא הרזח לבקל וליחתה םירכאה .הדובע-תועש לש הסכמ אלל דובעל ,תורפה תא בולחל

 .םהימרכל תיברעה הדובעה תא ריזחהלו םיברעה
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 הצובקה .לטב וכלהתהש ויהו דימת ודבעש הלאכ ויה .הצובקב הדובע רסוח ליחתה

 ; ןמש-ןבל רבע קפראח ;םילעופל הדעסמ וחתפ ותשאו ןמרמג השמ :ררופתהל הליחתה

 לצא דובעל יתלחתה ינא ; בוקמ לצא -- בילטוגו ,גרבנזייא לצא דובעל ראשנ ראילקש

 .תובוחרל ופימ תורוחס ליבוהש ,רקצז

 וליחתהו לאערזי-קמע תומדא תא השכר תמייקה-ןרקה .ץראל הילעה הרבג םייתניב

 ילא הנפ ,"הדובעה-תודחא, יליעפמ יתייהש ןוויכמ .דורח-ןיע הלודגה הצובקה תא שבגל

 תא יתלביק .הצובקל ףרטצהל יל עיצהו ,םירבח סייגל תובוחרל עיגהש ,ןיקנבט קחצי

 .דורח-ןיע ימיקמל יתפרטצהו העצהה

 [רגילו) רנבא קחצי

 האושה ינפלש םינשה 0

 םירקיה ירוה רכזל

 ,"ןילהוו תוביבסב תויבלסוברפה תויסנכה-יתב לש הירוטסיהה, םשב ,יסור רפסב

 -- הציבורבמוד וישכע -- ץיבורבוד ..., :רומאל בותכ ,הנש האממ הלעמל ינפל עיפוהש

 ,יקסנשלוא תחפשממ םיכיסנה לש יטרפה םניינק התיה ;הנש תואמ-עבשמ הלעמל תמייק

 רבועש ,ןירוה רהנה .רטאלפ תחפשממ םיפארגה ידיל הרבע ךרעב הנש םייתאמכ ינפלו

 תשילפ םע; :םש רמאנ ןלהלו ..."בורל וב תויוצמ ויהש ,רבנע-ינבאב ןייטצה ,הרייעב

 ,ץראה לע חטתשהל םוקמה-יבשות לכ תא וחירכה ,םדי לע ריעה שוביכו םיראטאטה

 הקנחנ ךכ ; םיכורע תונחלוש דיל ,םנוחצנ תא גוחל םהילע ובשיתהו םישרקב םתוא וסיכ

 ."..תימוקמה היסולכואה לכ

 ונריע לע ,םייללכ םיווקב ,רוסמל לדתשא אלא הירוטסיהה-יכבנל ןאכ גילפא אל

 .הצרא יתיילע דע ,ךרעב ,1937 דע 1917 תנשמ ,הנורחאה הפוקתב ,הכותב םידוהיה-ייחו

 -תעבראכ ןהש ,תוחפשמ תואמ-עבשכ תידוהיה היסולכואה התנמ ,הנברוח ףס לע

 היה דאמ ןטק זוחא .םיריעז םירחוס רקיעב ,רחסמב קסע -- היסולכואה בור .שפנ םיפלא

 ,םירלדנס .םיטייח :הכאלמ-ילעב לש הבכשה םג הטלב .םיעצמא-ילעבו תורעי-ירחוס

 -יעיסמל וקלחתה "תולגעה-ילעב, .תורפותו םיאקסרוב ,םיגגז ,םיחחפ ,םיחפנ ,םירגנ

 ,םידיקפ ,תונובשח-ילהנמ ,םירומ :ונמינ םיישפחה תועוצקמה םע .תואשמ-יליבומלו םישנא

 .(דחא) םיינישדיאנכט ,(השולש) םיאפור

 .(םישמשו םיטחוש ,םינבר) םייתד םיניינעב תוקסעתהמ וסנרפתה תוחפשמ רשעכ

 ,(שרדמה-תיב) הנזרב ידיסחד נ"כהיב ,לֹודגה תסנכה-תיב : תסנכ-יתב השימח ויה ריעב

 ."רירוק, נ"כהיבו (ןילרק) ןילוטס ידיסחד נ"כהיב ,קסירט ידיסחד נ"כהיב

 ,תרתחמהמ תוידוהיה תוגלפמה ואצי ,(1917 תנשב) הלודגה תיסורה הכפהמה םע
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 חתפנ ."דנוב,ו "ץולחה, ,"ןויצ-יריעצ, :ןהמ .היולגו תיביסנטניא הלועפב וליחתהו

 המכ לש םתרזעבו םיינויצ םינקסע לש םתוליעפל תודות .תינויצה הירפסה ובו "םע-תיב>
 םבור ,םיבוט םירומ רבח םע ,(1917) *תוברת, ירבעה רפסה-תיב דסונ ,"םיתבדילעב,
 .ריעב תינויצה הלועפה ןעמל םג הברה ושעש ,(בלסונירטקיו בויק ,בוקרחמ) םיטנדוטס
 ,תיסורב ודמל ('חאו ןובשח ,עבט ,היפרגואיג) "תוברת, ס"היבב תועוצקמה בור תא ,םנמא
 ילספס תא ושבח לומתא קרש ,"ארמגה-ירוחב, .היח הפשל הכפה תירבעה הפשה םלוא
 תינויצה חורהו ,תימלועהו תירבעה תורפסב םהיניע וחקפינ ,"הבישי ,ה וא "שרדמה"תיב,

 םירגובמל -- תירבעל ברע-ירועיש ומייקתה רפסה-תיב י"ע .הרייעה תוניפ לכ תא האלימ

 .תירבעב הלוכ התיה םתינכתש םיפשנו תוגיגח וכרענ ןכו --

 ."ץולחה, דסונו ,לארשי-ץראב המדא-תדובע לע םולחל ולחה תורוחבהו םירוחבה

 : התיה התרטמש ,"ןויצ-ידלי; םשב תורדתסהב ונגראתה ,רפסמב תואמ שולשכ ,רעונה-ינב

 .םייללכו םיינויצ םיאשונ לע תוברת-תלועפו ל.ק.ק תבוטל םיפסכ ףוסיא

 דגנ ותמחלמב ,רקיעב ,ותלועפ תא הארה ,הכאלמ-ילעב ויה וירבח בורש ,"דנוב,ה

 "םיארולטפ,ה י"ע גרוהל ואצוה -- ל"ז ןמשיפו רשומ -- "דנובאה ישארמ םיינש .תונויצה

(1918), 

 ןמז-קרפ לכ ."דיל-דימ, םימעפ המכו המכ הציבורבמוד הרבע 1920--1918 תונשב

 םידוהיה ייח ויה "ןוטלש,ל "ןוטלש, ןיבו ,(ללכ ןוטלש אלל םינמז ויהו) שדח ןוטלש םק היה

 םילוצינהו םיבר םידוהי וחצרנ 'וכו ץיניסי ,ץלס : הביבסה--ירפכ בורב .רקפה -- םשוכרו

 לש תינטנופס הפיסא הסנכתה (1920 תנשב) "ןוטלש-אל, לש םימיה דחאב .הריעה וטלמנ

 םילועה -- םירוחב השישמ דרפיהל ידכ ,הנייסאש בוחרב ,"םעה-תיב,ב םוקמה ידוהי

 ,העידיה הטשפתה ,ריעה תא םתאיצי רחאל רצק ןמז .ונריע-ינבמ ,לארשי-ץראל םינושארה

 י"ש ,םיריעצ םבור ,םידוהי 27 קסניפב וחצרנ ןכל-םדוק םירופס םימי) .םיאב םינלופהש

 וספת ,הציבורבמודל אבצה תסינכל ןושארה םויב .(יקסבומסיל ינלופה לרנגה לש ואבצ

 עצמאב בכשל םהילע וויצ ,םינוש םיליגמ ,םיניארקואו םידוהי ,םירבג 60-כ םינלופה

 .(האקלההמ האצותכ ,כ"חא ותמ םידחא) םד בוז דע םתוא וקליהו ,הטמל םינפה םע קושה

 םישנא :דאמ ער םידוהיה בצמ היה ,יאבצה-ינלופה ןוטלשל םינושארה םישדחב

 .ליגרכ םורזל םיילכלכה םייחה ולחה ,ינלופ ןוטלש לש הנש רחאל קר .םחלל שממ ובער

 ס"היב שדחמ חתפינ : םייתוברתהו םיירוביצה םייחה םג םישדחתמ ולחה הז םע דחי

 .י"אל הילעה יניינעל דרשמ דסונ :ןתדובע תא ושדיח תוגלפמהו תויורדתסהה ;"תוברת,

 ףסכ קלחמ היהו ,הקירמא לש תירבה-תוצראמ תיפסכ הרזע גישה םוקמב "טניו'ג,ה ףינס

 .(תוינויצה תויורדתסהה ירבח ויה ,םבורב ,"טניו'ג,ה ינקסע) הכימתל םיקקזנל םיכרצמו

 -- הנליוול ועסנ םידחא .הרייעהמ הריגההו הביזעה הרבג 1923--1921 תונשב

 ,הקירמאל הריגה הלחה לארשי-ץראל הילעה םע דחי .ןוינכטלו םירומל ירבעה רנימסל

 .םיל רבעמ תורחא תוצראלו הניטנגרא ,הדנק

 תא כ"חא התנישש ,"המידק, םשב תורדתסהב ,רקיעב ,זכרתה םוקמב ינויצה רעונה

 ל"קק תבוטל התיה התדובע לכש ,תיטילופַא תינויצ תורדתסה -- "הילצרה,ל המש

 .תוברת ינינעו
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 ודריש ,םיטסינומוקה ןכ אל ;ילגיל ןפואב ולעפ "דנוב,הו תוינויצה תויורדתסהה

 ילעופ תפוק) י"אפק ןעמל דעו ןכו ,"דוסיה-ןרק, ןעמל דעו דסונ הפוקת התואב .תרתחמל

 םירפס) תינויצה הירפסה :ריעב תוירפסה יתש ןתלועפ תא ושדיח .םילעופה-קנבו (י"א

 .(דבלב שידיא) "דנוב,ה לש הירפסהו ,(תינלופו תיסור ,שידיא ,תירבעב

 : תואבה תוינויצה תויורדתסהה לש םירכינ םיפינס ריעב ושבגתה 1924/25 תונשב

 -תועונת לש םינקו ; םיטסינויזיברה ,?יחרזמה, (צ"פ.ס.צ כ"חא) צ"צ.ס .צ ,םייללכה םינויצה

 ."ריעצה רמושה,ו *ריעצה ץולחה, .ר"תיב ,"טייהיירפ, -- רעונה

 ורבעש ,םיצולחה רפסימ ."ץולחה, לש הרשכה-ץוביק ריעב דסונ 1926/27 תונשב

 לש תוידוהיה תורסנמב היה םתדובע בור .שיא תואמ שולשל עיגה .םוקמב הרשכהה תא

 "ץוביקב ןמזל ןמזמ ורקיבש ,םיילארשיצראה םיחילשה .לימדיינש םיחאה לשו רלה יצארוה

 לע וצרהו ,ריעה-יבשותל םג לארשי:ץראמ היח םולש-תשירד םיאיבמ ויה ,הרשכהה

 .םינוש םיילארשיצרא םיאשונ

 "טייהיירפ; ,"ריעצה רמושה, ,צ"פ.ס.צ :הלועפ ופתיש "תדבועה י"א ןעמל הגיל,ב

 ."ריעצה-ץולחה,ו

 ;("דנוב,ה לש םידהואו םירבח םבור) הכאלמ-ילעב ןוגריא :ריעב םימייק ויה

 קלחו תונויצה ידהואמ קלח ,"יחרזמ,ה ירבח ,םייללכ םינויצ םבור) םירחוסה תודחאתה

 .(הידגנתממ

 .1927 תנשב ,"תוברת, ףינס לש היירפסה-דעו

 .ןייטשלרפ .י ,ראיניו הקביל ,רנייו .י ,הבוצרפ לחר ,טיילדלפ .י :ןימימ
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 40--30 וכותב ליכה ,השרווב םימותיה-יתב זכרמל ףנוסמ היהש ,"םימותיה-תיב,

 דעווה .תיגוגדפה תלהנמל ץוח ,תובדנתהב להנתה דסומה ."םייקלחעו *םימלש; םימותי

 ויה ,םבור ,"םימותיה-תיב, לש םי-תוינקסעה .םישנמ ,ובורב ,בכרומ היה דסומה לש

 .(הלועפ ופתיש אל "דנוב,ה ישנא) תונויצה-ידהוא וא םינויצ

 .1937 תנשב ,(רנייו) רנבא קחצי לש ותיילעל הביסמ

 .הכאלמה-ילעבלו םירחוסל ףתושמ היה ריעב ידיחיה קנבה ,"יביטרפואוקה-קנב,,ה

 שרגימ לע םהינש ויה ,"םימותיה-תיב.ו "תיברת, ס"היב לש םיירוביצה םינינבה

 .תואצרהו תופיסא ,םיפשנל םילודג תומלוא -- םהינשבו ,ףתושמ

 שארב םידמועה םלוא ,םידוהי-אלו םידוהיל תפתושמ התיה "שא-יבכמ, תדוגא

 .םידוהי םבור ויה הדוגאה

 בצמל םאתהב ,תופילח הנתשמ היה ,ריעב תידוהיה היסולכואה לש ילכלכה בצמה

 ,ימשיטנאה ינלופה ןוטלשה לש תונורחאה םינשב .ןילופ תנידמב םידוהיה ללכ לש ילכלכה

 בקע .םייתלשממ תונונראו םיסמ ינימ לכ לש דבכה לטנהמ הלוכ הרייעה טעמכ הלדלדתנ

 ךותמ וקלחב ,"יתיבה-לעב,ה רעונה ברקב "היצזירטלורפ,ל הייטנה השגרוה הז בצמ

 "תורוקמ ירחא שופיח ךותמ וקלחבו ,הצרא היילעה םע הרושק התיהש ,תינויצ המגמ

 וקסעו ; תועבצ ,תורגסמ ,תורגנ : תועוצקמ דומלל וליחתה הלא רעונ-ינב .םישדח הסנרפ

 קלח .ב"ויכו תבכרה-תנחת חטשב ,תוידוהיה תורסנמב -- הטושפו הרוחש הדובעב םג

 .תורחא-תודובעל רבעו .םיסמה ללגב ןהיתורוחסמ ונקורתנש ,תויונחה תא רגס םירחוסהמ
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 -יפסכ וספת תונורחאה םינשב .םיל רבעמש םהיבורק תכימתמ ומייקתה תובר תוחפשמ

 .הרייעל עיגהש ,ץוח-עויסב עירכמה זוחאה תא -- י"אב םיבורקמ ועיגהש הכימתה

 השעו ,תידוהיה היסולכואה לש המויקל ללכ גאד אל ימשיטנאה ינלופה ןוטלשה

 הריזג הפסונ תונורחאה םינשב .תונוש תוריזגמ תוריזגב הייח תא ררמל ידכ לכה

 (ץוחבמ) םינינבה ,תובוחרה רופישו לולכיש ,.א .ז ,"היצזינברוא, :הנימב תדחוימ

 םינאגילוח תייוולב ,ןוטלשה-יחילש ואצי תע ,רבדה הארנ "םורגופ, ומכ .םינגהו

 םינוקיתה לכ .תוספרמו תוארטזוזג ,םינינב-יקלח ,תוכרדמ וסרהו ,םיעידי םייניארקוא

 .םיתבה-ילעב ןובשח לע ויה םישורדה

 -ונראו םיסמ הסומע ,תולפשהמ הדורמ ,ראוצ דע תפדרנ -- תידוהיה היסולכואה

 יהשלכ תלוכי-אללו הלובכ ,הינשה םלועה-תמחלמ ףס לע ,המצע תא האצמ -- תונ

 ..לארשי-ץראב טדנאמה-תלשממ לש תולבגהה בקע ,הצרא תולעלו הרייעה תא בוזעל

 .שואיו הבזכא ,םינוא-רסוח לש השגרה הציבורבמודב הררתשה ,המחלמה ץורפ ינפל דוע

 ףא םיבר ,שחרתהל חרכומ והשמ יכ םלוכ ושיגרה ,הצרא יתיילע תנש ,1937 תנשב דוע

 הקוצמהו תיתרבחה הקעומה לועב תאשל םשפנ הרצק יכ ,יהשלכ תושחרתהל וללפתה

 ויה ,זא םיחותפ לארשי -ץרא ירעש ויה ולו תינויצה הרכהה תא ריבגה הז בצמ .תילכלכה

 הלאכ םג םהיניב ,הצרא םילועו םילדה םהיצפח תא םיזרוא הציבורבמוד יבשותמ תורשע

 .תינויצה המשגהה ןויערמ ןכל-םדוק םיקוחר ויהש

 -- תירזכאו תינטש הכ ,יוכיס-תרסח הכ אהת הייופצה תושחרתההש ,לליפ ימ ךא

 ...ןודבאו גרה ,המרוח דע

 (1936) "תוברת, ס"היב לש שדחה ןיינבה



 (הקניליב) דוס' הנשוש

 (922 יאמ-לירפא) ייח ךלהמ תא הנישש שדוחה

 1992 לירפאב 1"ה

 העוקש ונתיבב ידבל יתבשי ,ינרוכז .היילעל יתרשוא יכ ,העידיה הלבקתנ םוי ותואב

 :הרושבה םהיפבו רוד-ןב םהרבאו קינ'צפ הלרימ םואתפ ועיפוה רשאכ ,םירוהרהב

 םילתהמ םהש ,יתבשח הליחת ."לארשי-ץראל יעסת בורקב יכ ,ךיצפח תא זוראל יליחתה,

 זא ,היילעל םשריהל "ץולחה, ףינסל יאובב ,ןכל-םדוק הנש יצח תאז ושע רשאכ ,יב

 וגעל אל םעפה םלוא "...? לארשי -ץראב תונבל םיידי םע ךומכ הרוחב השעת המ, :ורמא

 .יתיילעל רושיאה לבקתנ ןכא יכ ,יב

 םירבח תוחכונב היה המ ןחלושל ןיי ימא השיגה ,םירוהל רבדה תא יתיליגשכ

 ,ויניעמ העמד בגינ ,טק עגרל הדיצה רס אבא וליאו ."םייחל, תותשל העיצהו (תורבחו

 תא יל חלשש ,"יביטקיפה, ינתח תאמ בתכמ חסונב ,ינובשח לע ץצולתמ ליחתהו רזח

 הימוד הררתשה ונתיבמ וקלתסה םיחרואהש רחאל ."תיביטקיפ, הלכ רותב טאקיפיטרסה

 ולוכ ,תיבהמ אבא םג קלתסה םיירהצה-תחורא תא ונרמג רשאכו תוחיתמ-הגופס תיללכ

 היה לק אלש ,ןבומכו בצמה רוריבל תימיטניא החישב ימא םע יתבשיתה זא .זגור

 .התמכסה תא לבקלו יכרד תקדיצב התוא ענכשל יל

 -רבד תא ויפמ איצוה ףוסבל .ותא חוכיווה לחה דימו התיבה יבא רזח ברע תונפל

 הסינ דוע ,תבכרב ,השראוול ונכרדב .הינאל דע ינוולי ומצע אוהש ,יאנתב ךא ותמכסה

 האר אוה םלוא ,ץראב יל ונוכנש םיישקה ינפב ינעיתרהל םימעפ המכו המכ יבא

 .תצקמב ותוא עיגרה הזו ,הצרא ןתיילעל רשקב ןה-ףא ועסנש ינומכ תונב דוע תבכרב

 ותא החישה םגו ,םשל רזוחו ץראב רבכ היהש דחא רוחבב םג ונלקתינ תבכרה התואב

 הזיווה תא לבקל חילצה אל אוה יכ ,השראווב יבאמ יתדרפנ ףוסבל .יבא תא תצק הדדוע

 תנידמ הזוח ,לצרה .ת ר"ד לש ורבק תא תוארל יתכלה הניווב יתויהב .הירטסואל

 ,םייחב השדחה יכרד לע תרהרהמ ינאשכ םולצתה תא הרקי-ןבאכ תרמוש ינאו ,םידוהיה

 .הזה לודגה ידוהיה לש ורבק דיל

 הצובק ונייה -- ;אשמ-תיינא לע ונילע הטסאירט למנבו הילטיאל ונעגה הירטסואמ

 ונשגפ םירצמ לש דיאס-טרופב .הינלופב םינוש תומוקממ תוצולחו םיצולח 15 לש

 הלביק תאז החפשמ .הנושארה םלועה-תמחלמב םישרוגמה ןמ ,תילארשיצרא החפשמ

 .הלודג תומימחב ונב הלפיטו תופי םינפ רבסב ונתוא

 1922 יאמב 11"ה

 םימי רפסמ ראשיהל ינוצרב היה ."הייטנירקק הינאב הפיחל ונעגה םוי ותואב

 "יביטקיפעה ינתחל דימ עוסנל ילע יכ יל רמאנ היילעה-תדעו םעטמ םלוא ,הפיחב

 .תובוחרב
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 םהרבאו קישטיב יבצ : הציבורבמודמ םינושארה םיצולחה תא יתאצמ ,םוקמל יעיגהב

 ינעמל אצמית אלש דע המ ןמז חונל יל ועיצהו ןושאר-רודיסב יל ורזע םה -- בילטוג

 .הדיחי-הרוחב ליבשב הדובע אוצמל היה לק אלו ,השק ץייק זא היה .המיאתמ הדובע

 -תצובקל יתפרטצה ףוסבל

 היבלסוגוי יאצוי לש הדובע

 -בו ףיטקב התרגסמב יתדבעו

 .םויל שורג 8 יפל ,ריצב

 יתבשח םעפ אל הז בצמב

 -ורבמודב יתראשהש תיבה לע

 תורבחהו םירבחה לעו הציב

 ינלבקל הלחתהב וצר אלש

 ינאש ונימאה אל יכ ,"ץולחה,ל

 תאשל לכוא *תקנופמה תב,ה

 ופיצש םיישקה םתוא לכב

 -ץראב םינושארה םיצולחל

 ויה םיישקה ,ןכא .לארשי

 ונראיתש ולאמ הברהב םילודג

 וא ץולח לכ ינפב יכ ,ונמצעל

 םתואב הצרא ועיגהש הצולח

 םויק לש הלאשה הדמע םימיה

 גישהל דציכ :ועמשמכ וטושפ

 גישהל הפיא ,הדובע-םוקמ

 תא חיטבהל ךיא ,םירוגמ-םוקמ

 יכ ,ןייצל שיו .הלכלכה יכרצ

 םינורחאה םירבדה ינש יבגל

 תוילמינימ | ויה תושירדה

 .רתויב
 (הניווב) לצרה .ת ר"ד לש ורבק דיל דוסי הנשוש

 ,טפנ-יחפמ וניתש םימה תאו ,םינידרסו הניבג ,םחלמ בכרומ היה ונלש לכואה

 סינכמ רבדה היה ,םוי לכ המח החורא לוכאל יתיצר וליא ...ןדע-ןג םעט ונשגרה כ"פעא

 -תיבל יתסנכוהו םייעמה סופיטב יתילח ףוסבל .ותוסכל היה רשפא-יאש ,טיציפדל יתוא

 יתישרה אל םועזה יביצקת ללגב יכ ,טושפ היה אל הז םג .ביבא-לתב "הסדה, םילוחה

 .הלחמ לש הרקמב ימצעב גואדל ילע היהו ,"םילוח-תפוק,ב םשריהל ימצעל

 םמצע ורישכהש ,םילוע לש רבעמ-תרובחל יתפרטצה םילוחה-תיב תא יתאצישכ

 יתיב םש -- ,דורח-ןיע ץוביקל (1923 תנשב) יתסייגתה םשמ .תיאלקח תובשיתהל

 םע תישעמ תימצע תוהדזהל יתיכז םש ,ילש םירוענה-תומולח ומשגתה םש ,יתחפשמו

 .הציבורבמודב םיריעצה ונייח תונשב ספרתהלו םמחתהל ונלחתה ורואלש ,ינויצה ןוזחה
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 הזה ןמזב םהה םימיב

 ירבעה רפסה"תיב

 הליחתה ,היסורב םימעה לכל תואמצעו שפוח ןתמו יסורה ראצה לש וקוליס םע

 ,םילוע תולועפה תריז לע .םיירוביצה םייחה שודיחו יונישל הפיאשה הציבורבמודב םג

 הלעתה ,זא ודסונש םינוגריאה לכ ןיב .ליח -יאלמו בל-יצימא -- םיריעצה ,ןבומכ

 ןמרב ר"דו (רוד-ןב) רדניב םהרבא לש םתושארב ,ינויצה ןוגריאה םיבוטה ויתולועפב

 .םיניש אפורכ יסורה אבצב תרישש ,(ינדרי)

 חורב ירבע יממע רפס-תיב תמקה :היה ,וגישהל היה םתעדבש ,ןושארה רבדה
 -תיבב םע-תפיסא הנגרוא דציכ ,ינרוכז .ונתדלומ -- ונצראל הבהא תרדחהל ,תונויצה
 .רפסה-תיב תמקהל תדחוימ הדעו הרחבנו ןמרב ר"ד םאנ םש ,לודגה תסנכה

 היח הרומה הנמזוה ץוחהמ) תירבע ירומ םלוכ -- םיימוקמ ויה םינושארה םירומה |

 ותיבב תותיכה לכ (תינמז) ונכוש ,םיאתמ תיב רסוח ללגב .(תיסורה הפשל הרומכ ,רוטנק

 יונפ תיב אוצמל הדעווה החילצה רצק ןמז רובעכו (קושה רכיכ) גרבנזייא יכדרמ לש

 הבר תוליעפ .ומויק תונש לכ ךשמב ,ןכמ-רחאל רפסה-תיב היה םש ,םירמכה תמדא לע

 .יקסבוקנמ םהרבאו ןמצלוג בקעי הדעווה-ירבח וליג רפסה-תיב תמקהב

 וריכה הנושארל .הזה רפסה-תיבב וריכה ,הציבורבמודב זא ופלחתהש ,תונוטלשה לכ

 זוחמב הנושארה םירחבנה-תפיסא .תישפחה הניארקוא לש תונוטלשה אקווד תימשר וב

 ללכנ ונלש ירבעה רפסה-תיבו ,הציבורבמודב ימוקמה-דעוה תשקבל התנענ הנבור

 רותב .םילבור 18,000 לש תיתנש הבצקה םע ,זוחמה לש תיתלשממה ךוניחה-תשרב
 תימשר הרכה ןתמ רבדב זוחמה תלהנהל הינפה .הדש 'חה תימשר רשוא רפסה-תיב להנמ

 דיקפתב ןהיכש ,ןמצלז לארשי י"ע המתחנ ,תיללכה ךוניחה-תשרל ופוריצו רפסה-תיבל

 הרימ ידיל דימ היתרבעהו זוחמה תטלחה תא יתלביק ינא .ימוקמה דעווה ר"וי לש

 רזעילא לש ותומ ירחא ,"תוברת, ףינס ר"ויכ ,תובר םינש ךשמב ,מ"חאל הנהיכש ,קינ'צפ

 שיח הצופנ ,תיתלשממה ךוניחה-תשרב ונלש רפסה-תיב תללכה לע העומשה .ןוסנרהא

 .ללכה ןמ אצוי הרקמכ ,הניארקוא יבחר לכב רהמ

 רבח ןיב םירכינ םייוניש םג םתיאו הציבורבמודב ןוטלש-יפוליח ולח םייתניב

 .הינלופב "תוברת, זכרמ לש ותוסחו וחוקיפ תחת תימשר רבעש ,רפסה-תיבב םירומה

 .בחרתהו םדקתה רפסה-תיבו םיכמסומו םיריעצ םירומל ופלחוה םינושארה םירומה

 התואב םירומה .לעופב רפסה-תיב להנמ היה רוד-ןב םהרבא רשאכ הלח תרכינ תומדקתה
 לחר ;יקסבוטנלפ הנ :ןמדירפ :וואסוטאמ הדירפ ;גרבנזייא הנימ :ויה הפוקת
 .קוטר'צ ;ןמדלפ ר"ד ! ירניבא-דוסנייפ

 ידומילל הדבעמה תאו הירפסה תא ותוארב לעפתה רפסה-תיבב םירקבמהמ דחא לכ
 היה רפסה-תיב ןיינב 1937 תנשבו ,הנש ידמ לדג םידימלתה רפסמ .הימיכו הקיסיפ ,עבטה
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 יכרצל ,םימותיה-תיב ןינב לע המוק ףיסוהל ךרוצ היהו ,םידליה לכ תא ליכהלמ רצ

 -תכאלמ דומיל םשל ,תורגנל הנדס רפסה-תיב י"ע הדסונ (1937) הנש התואב .רפסה-תיב

 בורב וכרענ 1937 רבמצד שדוחב .(החמומ רגנ) דחוימ הרומ תלהנהב ,םידימלתל תורגנה

 .רפסה-תיב לש ומויקל 20-ה לבויה תוגיגח ראפ

 םימותיה*תיב

 םיגוחה תמזיב אוה םג דסונש ,םימותיה-תיב היה -- בושחו ליעומ -- ינשה דסומה

 שרגמה לע) 1935 תנשב הנבנ ,(ישפוח) לגייב םייח-ףסוי לש ותונלדתשל תודוה .םיינויצה

 ואצמ םש ,אמגודל (הימינפ) םיחוורמ םירדח םע ,םימותיה-תיב ןינב (רפסה-תיב לש

 .הביבסה לכמ םא יכ ,הציבורבמוד ידלימ קר אל ,םימותי תורשע םתוסח תא

 היסולכואה לש תומורתו ישדוח סמ (א :ויה ,םימותיה-תיב תקזחהל םייפסכה תורוקמה

 תיתנש הבצקה (ג ;קסניפב םימותיה-יתב זכרממ העובק תישדוח הבצקה (ב ; תימוקמה

 .יזוחמה ןוטלשה ביצקתמ תיתנש הבצקה (ד ;הציבורבמוד תייריעמ

 שאהייבכמ תדוגא

 שדחמ המקוה ,הנושארה םלועה-תמחלמב התלועפ תא הקיספהש ,שא"יבכמ תדוגא

 ולגלגתהש ,םילדה יוביכה-ירישכמו םילכה תא .יתושארב -- ידוהי גוח יע ,1917 תנש ףוסב

 דויצ ונפסוה ןכ"ומכ .אעמקדאעמק ןקתלו ףוסאל ונחלצה ,החגשהו חוקיפ םוש אלל ץוחב

 .הנבורל רבעוהו הציבורבמוד תא זא בזעש ,יסורה יאבצה-הטמהמ המורתכ ונלביקש ,םילכו

 דצמ ,ידוהיה בושייה דצמ שא-יבכמל תיפסכה הרזעה הלדג םינשה תצורמב

 שוכרב ,תרכינ הדימב הבחרתהו הלדג הדוגאה .תיתלשממה חוטיבה-תרבח דצמו ,היריעה

 1933--1930 תונשב .היסלופו ןילהאוו יבחרב הליהתל העדונ םגו ,יוביכ-ירישכמו

 -יבכמ לש דודגב .הדיל הדסונש תנמואמו הלודג תרומזת תוברל ,האישל העיגה הדוגאה

 ,םידוהיה ידיב התיה תושארה לבא ,םידוהי-אל םג ופתתשה ,הדקפמבו הלהנהב ןכ ומכ ,שא

 ןוטלשה תודסומב םידוהי

 .הייריעו תימוקמ הצעומ המקוה ,ינלופה אבצה ידי לע הציבורבמוד לש השוביכ םע

 םילילג 10-מ בכרוהש ,ינראס זוחמל הנבור זוחממ הציבורבמוד החפוס רצק ןמז רובעכ

 .ימיב) הנושארל ועבקנ תימוקמה הצעומה ירבח .(1920 תנשב) םירע שולשו םיירפכ

 תורשפאה הנתינ ,יאבצה בצמה לוטיב םע קרו זוחמה לשומ י"ע (יאבצה ןוטלשה

 ,תונקתל םאתהב ורחבנש ,תימוקמה הצעומה ירבח 12 .תימוקמ-הצעומב רוחבל היסולכואל

 םע ,ריעה לש יזכרמה קלחה קר ךייתשה הציבורבמוד תייריעלו תויה ,םידוהי םלוכ ויה

 .תחא הנש ךשמל זוחמה לשומ י"ע הנמתה (ינלופ) הייריעה שאר .ידוהיה בושיה

 הצעומל ורחבינ (אריפש בדו ןייטשגנוי יול) הציבורבמודמ םיריצ 2 דועו יכונא

 1 ;הציבורבמודמ 3 -- :השימח היה וז הצעומב םידוהיה רפסמ .ינראסב תיזוחמה

 .(קוינמ הינס) אקבולפארמ 1  ;(לדניז דוד) ינראס תייריעמ



 19 הזה ןמזב םהה םימיב

 תובוחרה לכ ופרוצ החטישל :הציבורבמוד ריעה תולובגב יוניש לח 1934 תנשב

 םידוהיה הירבחו תברועמ התיה השדחה תימוקמה הצעומה .תירצונה היסולכואה םע

 םיידוהיה תודסומהו ,הברהב הדרי אל הייריעב םידוהיה תעפשה ,תאז לכב .טועימ וויה

 .ביצקתל םאתהב הייריעה תכימתמ ונהינ

 היה הבשומ םוקמש ,םירפכה-לילג תלהנהב םיגצוימ ויה םירפכב םידוהיה

 .הציבורבמודב

 אריפש קחצי 'ר ברה

 בקעי ברה :ריעה ינבר םג ליעפ קלח וחקל הציבורבמוד לש םיירוביצה הייחב

 הציבורבמודב ןהיכ םהינפל .קינ'צפ יולה עשוהי-םוחנ ברהו ןמצלז ןהכה רתלא ןב

 םינברה דחא -- אריפש קחצי 'ר ןואגה ברה ,תובר םינש ךשמב ,ידיחי ןיידו ברכ

 .היסורב םיעודיה

 דחפו ארומ ליטה רומחהו יניצרה וטבמבו ,רימחמו קדקדמ היה ,אריפש קחצי 'ר

 טהיתויונח תריגסב ודיפקה אלש ,קושב םינוונחה לע דוחיב -- הציבורבמוד ידוהי לע

 ליעמב ,קושה רכיכב ,תורנה תקלדה םע ,ישיש םוי לכב עיפומ היה אוה .תבש-ברעב

 תא רוגסל םינוונחה ורהימ וז ותעפוה םע !(דחאה ולוורשב שובל היהש) ךורא ישמ

 היה קחצי 'ר ןיידה ;רכיכה תבחרב ודהדה תורשרשו םילוענמ ילוצליצ ;םהיתויונח

 .קושה רכיכ לכב טלתשה רומג טקשש רחאל קר תסנכה-תיבל וכרדב ךישממ

 -םוי ברע ינפל דחא םוי ,ירשת 'ח םויב ,1900 תנשב רטפנ אריפש קחצי 'ר

 -ורבמוד ידוהי לכ ופתתשה ,םירופיכה-םוי ברעב ,ותיוולהב .תבשב זא אציש ,םירופיכה

 ןהיכש ,ןיול ברה -- לודגה תסנכה-תיב י"ע :והודיפסה .ףטו םישנ ,םישנא -- הציב

 -- ורבק די לע ;רצק ןמז ךשמב לודגה תסנכה-תיבב ברכ אריפש ברה לש ותומ ירחא

 .קצול ריעב ברכ ןכמ-רחאל ןהיכש ,רלדניקס ברה

 םידיסחה לש תסנכייתב

 ,תסנכ-יתב 2 ויה ןילוטס ידיסחל

 ןטקה תסנכה-תיב) ינשה דיל דחא

 .(1905 תנשב הנבנ

 תסנכ-תיב היה הנזרב ידיסחל

 ."שרדמה-תיב, םשב ארקנש ,דחא

 :ויה ,םיטהולה הנזרב ידיסח ןיב

 ; בילטוג רדנס-ריאמ ילש אבסה

 ,סיוודנז .קוינזילב -- תוחפשמה ינב

 .קינלוקשירפו (ןמחנ) דלפ ,קינ'צפ

 -לוש י"ע הריש-ילעבו םירמזה ןיב

 ותיערו דלפ ןמחנ 'ר ,הנזרבמ ר"ומדאה ,יברה לש ונח
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 ינפב בקעי-ןיעו הנשמ ידמלממ םג היהש ,סיוודנז באז וסיגו דלפ ןמחנ :ונייטצה

 -- םינש הברה ךשמב -- תמייק התיה שרדמה-תיב י"ע .שרדמה-תיבב םיללפתמה להק

 העשב תבשב ,םיליהתה-יקרפ לכ תא םייסלו דיגהל התיה התרטמש םיליהת תרבח

 ולביק ,םיליהת תרימאל "ררועמו ריעמ,, לש השקה דיקפתה תא .רקוב תונפל 4

 -- ותומ ירחאו ;םירמכל םיליעמ תריפתב קסעש ,טייח -- דיילק ףסוי :םהילע

 הדסונ הנורחאל) .ערמ רסו םיהלא ארי ,רשיו םת שיא ,רלדנס -- קילב באזירכששי

 .(ןמרביל עטנו רעדניב .י לש םתושארב ,ןילוטס ידיסחד תסנכה-תיב י"ע םג םיליהת תרבח

 :ויה םיטלובה קסירט ידיסח ןיב .לודג אל להק םע תסנכ-תיב היה קסירט ידיסחל

 ,(לזדנג םייח באה) לזדנג ,ןייטשגנוי ,ץינונק -- תוחפשמה ינב

 יבשות וללפתה וב :יללכ היה ,לודגה תסנכה-תיב ,(ישארה) ישימחה תסנכה-תיב

 .םידיסח-אלו םידיסח -- םינוש םימרזמ הציבורבמוד

 הציבורבמודב ונהיכ רצק ןמז ךשמבו ,בר ומצעל ןימזה תסנכ-תיב לכש ,הפוקת התיה

 ינשבו קסירט ידיסחד תסנכה-תיבב ,שרדמה-תיבב ,לודגה תסנכה"תיבב :םינבר העברא

 .ןילוטס ידיסחד תסנכ-יתב

 תידוהיה הליהקה

 -ורבמוד :םירעה תא הפיקהש ,תירוזא תידוהי הליהק ינראסב המקוה 1932 תנשב

 ,הציבוקיבול ,אקבונאטנא ,הבוסילק :םיירפכה םילילגה תאו ,הנטיקור ,ינראס ,הציב

 .הציבומינו הצירוסיק

 ןהכל ךישמה אוהו ,הליהקה לש ישאר-ברכ רחבינ ,הציבורבמודמ קינ'צפ םוחנ ברה

 -תוצראב קינ'צפ ברה רקיב ,וידידיו וידיסח תנמזה יפל .הציבורבמודב ברכ ודיקפתב םג

 .הינשה םלועה-תמחלמ ינפל תירבה

 רוביצ"תודסומ

 לכ תא טעמכ התרישש ,תיללכה הוולמ-תפוק .א :םיינש ןייצל שי תודסומה ןיב

 יקסבוקנמ םהרבאו לקנרפ והירמש י"ע דסונש ,רחסמל קנבה .ב ;תידוהיה היסולכואה

 .(הוולמ-תפוק תלהנהב לחש גוליפה ירחא) םירחוסל הרזעו תוריש םשל

 תיאופר הרזע תטשוהל 1930 תנשב הדסונש ,"זאט, תאפרמ תא ןייצל שי ןכ ומכ

 ,תוישדוח תועובק תומורתמ "זאט; תרבח הבאש ,הביצקת יוסיכל םיעצמאה תא .םיינעל

 .הינלופב "זאט /,, זכרמו הייריעה יביצקתמ ןכו

 ןוטלשה לש ותולעבב היה ,ינראס זוחמב ידיחיה ,הציבורבמודב יללכה םילוחה-תיב

 .יזוחמה

 -גחב יתמייס הלא םירבד .יתדלוה-ריע הציבורבמוד לע םירצק ןורכז-ירבד םה הלא

 .הזה ןמזב םהה םימיב ונלו וניתובאל ,תואלפנהו םיסנה גח -- (ג"כשת תנש) םירואה
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 טייהנעגנאגראפ רעד ןופ ךעלטעלב

 קירוצ רָאי 150 ךרעב טימ .א

 טבעלעגטימ טשינ ךיא בָאה תורוד ענעי טימ לייוו ,לשכא אלש ,ללפתמ ןיב ךיא

 עיצַאטנעמוקָאד עשירַאטסיה ןייק ."יתיאר יניעב; : ןגָאז טשינ ךיוא רעבירעד ןעק ךיא ןוא

 -ָאלקיצנע רעד טיול) סקנפ-הליהק ַא לָאמַא ןעוועג זיא .טַאהעג טשינ ץיווָארבמָאד טָאה

 םעד סרעשרעה-עיסאנ החפשמ יד טָאה ,("ןֶארפעדזואהקַארב, ןופ שיסור ןיא עידעּפ

 זעוו .ןגיוושעג טָאה'מ ןוא טַאהעג טשינ טירטוצ ןייק טָאה רענייק -- ,ןעמונעגוצ סקנפ

 םיא ןוא סרעשרעה-עיסַאנ יד ןופ ןעמוקַאבסױרַא קירוצ סקנפ םעד טָאה בילטָאג להשמ

 ,ןגיושעג רעטייוו ןעמ טָאה ,ןקעווצ עשירָאטסיה םשל ןיירַא קימייס ןיא ןבעגעגרעביא

 .טייהנעגנַאגראפ עטייו יד טריסערעטניא טשינ טָאה םענייק לייוו

 זַא ,טָאטש עטלַא ןא זיא ץיװָארבמָאד זא ,טסּוװעג ךיא בָאה ןרָאי-רעדניק יד ןיא

 ענעבירעגּפָא יד ןיא ןיירַא טוג טקוק ןעמ ןעוו ןוא ,ןייטש ַא ָאד זיא תורבקה תיב ןפיוא

 ןרָאי-רעדניק יד .ןרָאא רעטרעדנוה טימ קירוצ ןופ טרפ א טרָאד ןעמ טניפעג ,תויתוא

 ,םייחה תיב ןפיוא ןייטש םענעבירעגּפָא ןטימ עטכישעג יד ןוא ךרודַא לענש ןענעז

 ןצנַאגניא ,רעלטיה ימיב ,םיֹוג רעציוװָארבמָאד ןבָאה ןייטש םעד .ּפָאק ןופ סױרַא זיא

 .ןגיוצעגסיורַא

 סָאװרַאפ ,ךיז טגערפ .םינבר רעציװָארבמָאד תורוד ףניפ ןגעוו רָאנ סייוו ךיא

 :עגַארפ רעד ףיוא רעפטנע ןא ןבעג ָאד ליוו ךיא ? םינבר ןָא ןעוועג תורוד 17-16 ןענעז

 ןַא ןופ ךשמ ןיא ץיווארבמָאד ןיא ןעשעג ןענעז סָאװ םינינע ןגעוו ןעגנוביירשאב עניימ

 ןציטש ,(ןט-20 ןופ קילדנעצ ןטשרע םעד זיב טרעדנוהרָאי ןט18 ףוס ןופ) רָאי 150 ךרע

 לאלצב ,עדייז ןיימ :ןענָאזרעּפ עקידנגלָאפ יד ןופ טרעהעג בָאה'כ סָאװ םעד ףיוא ךיז

 רטפנ זיא רעכלעוו ,םידיסח רענילרַאק עטלַא יד ןופ ,ןטסינָאטנַאק עטשרע יד ןופ ,רעבו'ז

 ןברָאטשעג ,רעבוד רתלא 'ר ;טרעדנוהרַאי םעד ןופ ןרָאי רעקיצנָאװצ יד ןיא ןרָאװעג

 -יובעג א ,עטנייד יד על'היח עבָאב ןיימ { רָאי 105 ןופ רעטלע ןיא ,קירוצ רָאי 25 טימ

 הניד ןוא לכימ ,רעגיווש ןוא רעווש ןיימ ;קירוצ רָאי 120 טימ ץיװָארבמָאד ןיא ענעו

 ןוא רעטָאפ ןיימ ; קירוצ רָאי 98 טימ ץיוװָארבמָאד ןיא ענעריובעג ,ץיווירק ןופ ,ןַאמצַארק

 ערעטלע ערעדנַא ךָאנ ןוא ;קירוצ רָאי 85 טימ ענעריובעג ,רעבוד םירמ ןוא םייח ,רעטומ

 ןקילָאמַא ןגעוו ןעגנולייצרעד ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ עכלעוו ןופ ןשטנעמ

 .ץיווָארבמָאד

 תוישעמ עטרעהעגסיוא ןורכז ןיא ןבילבעג רימ ןענעז ןרַאידרעדניק עניימ ןופ

 סנרַאגנדליג לסָאי ;ןרַאגנדליג עטלַא יד ; ענייח עטלַא יד :טסעג סעבָאב ןיימ ןופ

 סהוח"עדלָאג ;קַאפרַאכ הרש -- ייז ןופ ערעגניי יד ךיוא יוו ;החונמ עטלַא יד ,עמַאמ

 בקעי ןוא יקצולס רשא ,רעליב רעד לטָאמ ,רעינטיפירט ריאמ םולש :רענעמ יד ןוא

11 
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 עשילהק ,םיפיקת עקילָאמַא ןגעוו ןעגנולייצרעד ליפ טרעהעג ךיא בָאה ייז ןופ .איסַאי

 ערעייז ןפרַאוו עכלעוו ,םיעשר-םיצירפ ,רסיק םוצ רעביירש:עינעשָארּפ ,רעגרָאזרַאפ

 עקילָאמַא ןגעוו ,תואיפ ןדיינש עכלעוו ,סוואטסירפ עטכעלש ,בורג ןיא סרַאדנערַא עשידיי

 ,לָאמַא םעד ּפָא ןעלגיפש סָאוו תוישעמ ךָאנ ןוא תולד ןכעלקערש ,טיונ

 קירוצ רָאי 150 ךרעב טימ

 ןעוועג טשינ ץיווָארבמָאד זיא

 סנטצעל יוו טָאטש עסיורג ַאזַא

 רעד ןעוועג ןיוש זיא'ס שטָאכ

 ,רעקידמַאז ַא ,קרַאמ רעבלעז

 ,רעקיטנַאקריפ ַא ןוא רעסיורג ַא

 .עגרעדנַאנַאפ ענייז עלַא טימ

 -ייא ןענעז ןַאד .ןסַאג עטגייווצ

 -נעל וליפַא ןעוועג ךעלסעג עקינ

 .ןטייצ ערעזדנוא ןיא יוו ערעג

 סעקצולס ןמלז טָאה לשמל ױזַא

 "יווצ ּפָארַא ןגיוצעג ךיז לסעג

 ןזיב טנַאילּפ ןוא רעטסיולק ןש

 ַא ןענַאטשעג זיא טרָאד .ךייט

 -ַאמ עשידיי טימ לימ-רעסַאװ

 ןעמ טָאה לימ יד .סעקינשטַאר

 לֶאמנייא .חספ ףיוא טרשכעג

 רעשידיי ַא ןוא טריסַאּפ טָאה

 ןיילַא טכָאנייב זיא קינשטַארַאמ

 םיא ךיז טָאה ,לימ ןיא ןבילבעג

 טסייר רעצעמע זַא ,טכַאדעגסיוא

 טייג רע ןעוו ןוא ,סעטַאּפָאל יד

 ךורב ר"ב לאלצב 'ר ןייטשלעגייפ טסינָאטנַאק רעד טוט סע סָאװ ןבעג קוק ַא סױרַא

 (רעבוד רעד)
 א ןײרַא רָאג רע "טפַאכ, ,ךיז

 ."קוביד

 ס'חלג םעד רעביא טקַאה יז זַא ,ּפָארא יוזא ךיז טיצ קראמ ןופ ,סַאג-טנאילפ יד

 ריא עמַאמ א סיורַא טקיש תועובש ברע .סעינזוק עשידיי יד וצ סױרַא טייג ןוא דָאס

 ענייז לַאװָאק רעד טבייר .לַאװָאק םוצ רעסעמ ןטעברעשטשעצ ,ןּפמעט ַא טימ לגניי

 רעטלַא רעד טמענ .רעייפ סָאד ןגײלרעדנַאנַאפ טשינ ןעק ןוא טנעה ענעריורפעצ

 זיא תועובש ברע זא ,ןעקנעדעג לָאז רע ,ןָא םיא טיירד ןוא רעיוא סלגניי םעד לאווָאק

 .ךייט םענעריורפעג םעד ןפָאלעגכרוד טנוה א

 ןשיווצ .ערעדנָא ןעוועג ןענעז רעזייה יד ךיוא רָאנ ,ןשטנעמ יד רָאנ טשינ רעבָא

 -ערעשט רעד טימ קרַאמ גָאר ןופ .רעזייה 3 ןענַאטשעג ןענעז טנאילפ ןוא סַאג ײסָאש



 13 קירוצ רָאי 150 ךרעב טימ הא

 רעד ןופ רעזייה 6 ןוא טייז רעטכער רעד ןופ רעזייה 9 -- קַאיד ןזיב סַאג רענעשטיפ

 םעד לדוי ךָאנ זיב ןיירַא סַאג רעניבאראוו ןוא קרַאמ ןרעביא ,טנאילפ ןופ .טייז רעקניל

 5 -- סַאג קע וצ זיב ךעלעזנעג גָאר ןופ ,סאג לביטש רעד ףיוא .רעזייה 6 -- לַאווָאק

 ,ןפיוה עטיירב ןוא ןלַאטש עסיורג טימ רעזייה עשידיי 80 םורַא ןוא םורא .יועזייה

 .שנישט טלָאצ ןעמ עכלעוו ראפ ,דרע רעשיצירפ ףיוא טיובעג

 טנערבעגּפָא זיא עכלעוו לוש עטלַא ןא -- טימ רעד ןיא .ףיוה-לוש א ָאד זיא סע

 רעכלעוו ןגעוו הפירש רעסיורג א תעשב רָאי טרעדנוה רעכעה טימ קירוצ ןרָאװעג

 לוש יד טפלעה עניפַארג עטלַא יד .ןכַאז עכעלקערש ךס ַא טלייצרעד ןבָאה ןדיי עטלַא

 לוש יד ןוא הפירש עסיורג ַא ןכָארבעגסיוא רעדיוו זיא ןרָאי ערעזדנוא ןיא .ןעיובפיוא

 זיא ןַאד .טרָא םעד ףיוא עטירד יד ןיוש זיא לוש עטרעיומעג יד .ּפָא לָאמא ךאנ טנערב

 יד תעשב זיא סָאװ שרדמה תיב רענעגיובעגנייא רעטלַא ןא ןעוועג לוש רעד ייב ךיוא

 ןופ ביוהנָא ןיא ןרָאװעג טנערברַאפ זיא ןוא ץנַאג ןבילבעג הפירש עסיורג עטשרע

 .טיובעגפיוא קירוצ שרדמה תיב םעד ןעמ טָאה ונימיב .טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאווצ

 ,דָאב-טָאטש יד ןעוועג זיא ּפָארַא ךייט ,דָאס ןבעל

 ירעדיינש 8 ,רעטסוש קילדנעצ בלַאה א :ןעוועג ןענעז םיתב ילעב 80 יד ןשיווצ

 עקימורא יד ןיא ךָאװ עצנַאג א ןעוועג ןענעז תוכאלמ לעב עלַא .סרעכאמלטיה יירד

 ןוא ןגעוו עטייו ןופ תולגע ילעב 6 ןעוועג ןענעז םעד ץוח א .טעברַא ףיוא רעפרעד

 ,סרעברַאג ייווצ ,רעייניזצלעפ רֶאּפ א ,סרעגעז-רעטערב -- קילדנעצ א . עשימייה 4

 ַא ,רעכאמ-רעדער א ,סערַאילָאטס רָאּפ א ןדימש ריפ ,סערַאילומ 2 ,קינטומָאכ א

 -רעסַאוו ןופ רָאטַאדנערַא ןַא ,רערעיוב רָאּפ א ,רעביירט-ץכעגעשזד א ,רעביירט-ןפנָארב

 ןוא םינכדש ןעוועג ךיוא ןענעז עכלעוו םידמלמ רָאּפ ַא ,סעקינשטַארַאמ רֶאּפ א ,לימ

 טקאה סָאװ רערעש א ,רעכַאמנענַאפ א ,דימשדלָאג ַא ,רעמערק קילדנעצ א ,םישמש

 .רעיילדטלעג א ךיוא זיא רעכלעוו ץנימ ןופ ןפלח א ,סעקנַאב טלעטש ןוא ןרעדָא ךיוא

 קילדנעצ א ןוא םירמז-ילכ עילעּפַאק א טגָאמרַאפ לטעטש סאד טָאה םעד רעסיוא

 .גנוקיטפעשַאב עטערקנָאק םוש ןייק טגָאמרַאפ טשינ ןבָאה עכלעוו ןדיי-םתס

 רָאי 40-45 ןיוש טור רעכלעוו ,רעליב לטָאמ 'ר ,ןקז רעטלַא רעד :וצ אד ביג ךיא

 ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןגעוו ןדייז ןייז רַאפ טלייצרעד ,סעומש א ןיא טָאה טרָא ןטוג ןפיוא

 ןענעז רעכיב-שנישט רעניבַארַאװ עטלַא יד ןיא זַא ,רעביײרש-טָאטש רעד עקמהרבא

 -- 27 .מונ לשמל .ךַאפ ןוא ןעמַאנ רעד -- רעמונ ןדעי רעטנוא .ןרעמונ 80 ןעוועג

 .ןגעוו עטייוו ןופ הלגע לעב טסייה סָאד) קַאמושט ךורב -- 14 .מונ ,טנאקיזומ לקנַאי

 -מָאד עטשרע יד ןופ ןכַאפ יד טסווועג רעביירש-טָאטש רעטלַא רעד טָאה םורַא יוזא

 .רעניווונייא רעציווָארב

 ןרַאדנערַא עשידיי ןינמ רעבלַאה א ןסעזעג ןענעז רעפרעד עקימורַא יד ןיא

 יד .לטעטש םעד טימ ןדנובעג שימָאנָאקע ןוא ךעלטפאשלעזעג ןעוועג ןענעז עכלעוו

 עכלעוו םיצירפ ערעייז ןופ סענַאקיש עקידנעטש ןענַאטשעגסױא ןענעז ןדיי עקיזָאד
 קידלוש םיא זיא רַאדנערַא רעד רָאנ יוו ןטסערַא-בורג יד ןיא ןפרַאווניירַא ייז ןגעלפ

 טָאה םורַא יוזא .ןעגנורעדָאפ עטרעלקעגסיוא ןוא םילובלב בילוצ רעדָא ,טלעג ןעוועג
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 ןטסערג םעד ןופ בצמ רעד שטָאכ ,םייובש ןוידּפ ףיוא ןבילקעג קידנעטש לטעטש סָאד

 .רעטכעלש א ןעוועג דימת זיא םיבשות עקידלטעטש לייט

 םעד וצ ןוא ץלָאה:רופ א לטעטש ןיא ןריפניירַא יוג רעשיפרָאד א טגעלפ סע ןעוו

 -ףניפ ןפָארטַאב טָאה ןעמַאזוצ ץלַא סָאװ ,ןָאה א ךיוא ןוא עמרָאק רעדָא ,האובת לכיכַא

 -ָארּפ יד יוג םייב ןעמַאזוצ ןפיוקוצּפָא ידכ ןגיילפיונוצ ךיז ןדיי ףניפ ןגעלפ ,סעינווירג

 זעוועג ןענעז טייצ רענעי ןופ רעניווונייא רעציװָארבמָאד בור סָאד לייוו ,ןטקוד

 .הסנרפ ןופ רוקמ ןייק ןעוועג טשינ ךָאנ ןַאד ןענעז רעדלעוו יד .םינצבק עקידלַאוועג

 יב דשח ןקידנעטש ןיא ןעוועג ןענעז רעדלעוו יד ןופ רעציזַאב ,םיצירפ עשיליופ יד

 רעדלעוו יד ןטלַאהעג טכַאמ יד טָאה ןכל .רעלדנעטשפיוא יוו טכאמ רעשיסור רעד

 ףיוא ןרָאפ ןגעלפ עכלעוו םיתב-ילעב קילדנעצ רעּפַאנק א ןעוועג זיא סע .ןסָאלשעג

 80 עלַא ןענעז ללכ ךרדב ,רעבָא .קסניפ ןייק ןילָאװ ןופ תורוחס ןריפ ןוא ןדירַאי עטייוו

 ןוא השוריב תולד רעייז רעביא ןביג עכלעוו ,םינצבק עסיורג םיבשות רעציווַארבמָאד

 -טנא טשינ טָאה ָאװינ רעקיטסייג רעד ךיוא .בר א ןטלַאהסיוא טשינ וליפא ןענעק

 ץיווָארבמָאד סָאוו םעד קנאדא רעבָא .טרָא ןפיוא בר א ןבָאה ןופ טייקיטיונ יד ןכָארּפש

 יוזא ,קסניפ ןייק ןילָאװ ןופ הרוחס ןריפ עכלעוו סעקַאמושט יד ןופ ךַאילש ןפיוא טגיל

 עברא דעו, ןופ גנונעדרָארַאפ ַא טיול .קסניפ טימ גנודניברַאפ א אד זיא םורַא

 עטשרע יד זַא ,םירמוא שי .ץיװָארבמָאד ףיוא החגשה תונבר רעקסניפ טָאה "תוצראה

 ענעמוקעג ,ןדיי רעקסניפ ןעוועג עקַאט ןענעז ץיװָארבמָאד ןייק רעלגנירדניירא עשידיי

 "הרוחס ןופ רעלטימרַאפ יוו ךיוא ןוא רעדיינש-רעטערב ,רעקעהיץלָאה יוו רעהא

 .ָאווטסעשזאינק רעװָארוט וצ טרעהעגנָא ןבָאה ץיװָארבמָאד ןוא קסניפ ןעוו שיומסיוא

 תונבר רעציװָארבמַאד .ב

 -ילעב רעציװָארבמָאד יד ןופ םענייא ןקיטכעמלופַאב טגעלפ תונבר רעקסניפ

 א ןעוועג זיא ייז ןופ רעטצעל רעד .קסניפמ תונברה םעטמ ןמאנ ַא ןייז וצ םיתב

 ןפיוא טורעג ןבָאה'ס רענייב סנעמעוו ,םלשו ארי א ,לבוקמ א ,םכח דימלת רעסיורג

 טָא .ןברוח-רעלטיה ןזיב ןטלַאהעגנייא ךיז טָאה סָאװ להוא םעד ןיא םייחה תיב ןטלא

 סירדוט 'ר דיגנ רעציווָארבמָאד א .רעטיינאב א רָאנ ,רעטשרע רעד טשינ זיא להוא רעד

 ןגָאז טגעלפ ןעמ .טרעדנוהרַאי ןט-19 ןופ טפלעה רעטשרע רעד ןיא טיינָאב םיא טָאה

 רעציװָארבמָאד ןטשרע ןרַאפ ךָאנ ןענעז עכלעוו םיקידצ יירד ןעור להוא םעד ןיא זַא

 .קסניפ ןופ תונברה םעטמ םינמאנ ןעוועג בר

 סָאװ ,ןידדקספ רעקידנגלָאפ רעד שיטסירעטקַארַאכ זיא םעד טימ תוכייש ןיא

 ,(ח"כ--ז"כ הלאש) "תונוגע תונקתב רזעה-ןבא -- הדוהיב עדונ, רפס ןיא טכַארבעג טרעוו

 ןעקנורטרעד זיא ןַאמ סרעכלעוו ,יצווֶארטסָא לטעטש ןופ הנוגע ןא ןייז ריתמ ןגעוו

 ןבעגעג ,ןידדקספ םעד ןיא .ץיװָארבמָאד ןבענ ,ןירָאה ךייט ןופ ןרעסַאװ יד ןיא ןרָאוועג

 יו תויה ,ץיווָארבמָאד ןיא תונבר א טנָאמרעד טשינ ללכ טרעוו ,(1737) ז"צת רָאי ןיא

 ,טריטסיזקע טשינ ךָאנ עיצוטיטסניא עקיזָאד יד טרָאד טָאה טייצ רענעי וצ



 135 תונבר רעציווָארבמָאד .ב

 ןשינבר ןטיול ןבירשעג) עקידנגלָאפ סָאד טגָאזעג טרעוו ןיד-קסּפ ןופ לַאניגירָא םעניא

 : (ןטייצ עקילָאמַא ענעי ןופ חסונ

 ק"קמ ףסוי ררהב השמ 'ר הלענה אנמדקל אתאו ,אניוה אדחכ אניד יב אתלת בתומב

 .ןושלה הזב עני'לאבו ן"בי םרחבו ע'תב דיעהו ןילבול

 והיתתמ ר"רהב דניקסיז רדנסכלא ר"רה ידוד םע ינא יתעסנ ,לודגה רקויה היהש תעב

 םש ונייהו ,ץיווארבמאד ק"קל יצװָארטסָא ק"קמ 'ילא ר"רה תב הרש תרמ השאה לעב ץ"כ

 .הסרפ ךלהמ היה וניניבו ינשב אוהו דחאב ינא ,םירפכ ינשב םידמלמ

 ק"קב םימי העבש בשיו לבא השענ ל"נה ידוד לש ב"העבהש ןמדזנ תחא םעפ

 לע ויה ל"גה ב"העב לש םיסוסהו ק"פל ז"צת תועובשה גחל ךומס היה הזו ,ל"נה ץיווארבמאד

 ינוצר ,תיבה תלעב הרמא תועובשה גח ברע םדוק דחא םויו "ןיראה, רהנל רבעמ הערמ

 תרשמ םע טושמ לע ל"נה ידוד בשיו .ילעב ירחא ריעהל עסיל םיסוס םע הלגע חולשל

 ךרד םכילוהו םיסוסה רענה חקל רהנה רבעמ ואב רשאכו ,רהנה תא טושל דחא רענ

 חווצו רהנה תפשמ םיסוסה וכשמ טושמה לא אב רשאכו טושמה ךותל ךלה אוהו .רהנה

 תפשל רוחאל טושמה תא קוחדאש ידכ וב ןיטושמש ץעה יל ןת דניקסיז 'ר, : רענה

 .טושמה ךותל םימ ואב המש ץפק רשאכו ."טושמה ךותל ץופקא ינא, ידוד בישהו "רהנה

 רכוהו םידגבה לכ םע רהנה ןמ והוגישה רהמ ףכיתו ל"נה רדנסכלא ר"רה ידוד עבטנו

 ריעל םוי ותואב ואיבה .וידגב םגו םינפ ףוצרפב דניקסיז 'ר הז אוהש רהנה ןמ ותולעהב

 תיבה לעב לש וסיג יל דיגה ל"נה לכו ,כ'ג בוטב ויתרכהו יתייהש רפכה ךרד ל"נה ק"ק

 .רהנה ןמ ותולעהב ףכית ל"נכ חככ ותוא הארש ידוד לש

 .ק"פל ףוק ו"ית ןויס ד"כ 'א םוי םויה ,ל"נה םרחבו אנידכו תדכ הבגוה ל"נה לכ

 'קד ד"בא םינואגה ורוה רבכו .קחצי םואנו ,חנ םואנו .הנוי םואנו ,בקעי םואנ

 .ריתהל דארגינרט 'קד ד"באו יצוורטסא

 רעקילדנעצ עטצעל יד ןיא ןָא ךיז טבייה תונבר רעציװָארבמָאד עקידנעטשבלעז

 .טרעדנוהרַאי ןט-18 ןופ ןרָאי

 עבָאב ןיימ ,עדייז-רעטלע ןיימ ןעוועג זיא ץיװָארבמָאד ןיא בר רעטשרע רעד

 רעביא טַאהעג ךָאנ טָאה בר רעטשרע רעד .ןייד רעד ,ןתנ רדנס 'ר ,עטַאט סעלהיח

 הרבח א ןוא י"שרו שמוח הרבח א טעדנירגעג טָאה רע .קסניפ ןופ החגשה יד ךיז

 טימ אתורבחב רע טנרעל ךיוא .תורבח יד ןיא רענרעלרַאפ זיא ןיילַא רע .הדגאו שרדמ

 ןדעי .הסנרפ ןייז ןופ רוקמ רעד זיא סָאד ןוא תופסות טימ ארמג טיילעגנוי רֶאּפ א

 טרילָארטנָאק ןעמ ןוא קנעש ןוא ןעמָארק יד רעביא שמש ןטימ םורַא ןעמ טייג קיטיירפ

 ידכ ,ןטַאטשרַאװ ןוא ןעמָארק יד ךיז ןסילש םעדכָאנ דלַאב .ןסָאמ יד ןוא ןטכיוועג יד

 ןוא בר רעגנוי רעד טנדרָארַאפ טָאה ױזַא .תבש דובכל ןייז וצ ןיכמ ךיז טייצ ןבָאה וצ

 .ןעגנונעדרָארַאפ ענייז רעטנוא ךיז ןפרַאוו םיתב-ילעב עלַא

 בר רעד .עיסעלָאּפ ןופ ןוא ןילָאװ ןופ ןטנגעג יד ןיא הפיגמ א סיוא טכערב לייוורעד

 ןַארַאפ ןענעז ץיװָארבמָאד ןיא תויה זַא ,הנקת א סיוא טעברַא ןעמ ןוא ,הפיסַא ןַא טפור

 קיטיונ זיא ףוגה תרימש רַאפ תויה ןוא ןסַאג ןוא ןפיוה עטיירב ,רעחיה עמיורעג
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 טסבלעז ךיז ןוא זיוה ןייז טעוו רעכלעוו ,רעד טשטנעבעג טשינ זיא ןכל ,טייקרעביוז
 ןסע ןלָאז עלַא זַא ,םעז רובעיש דע ,בר רעד טנדרָארַאפ ךיוא .רעביוז ןטלַאה טשינ
 ןוא ןסע ןופ ןטלאהרעביוז סָאד ןרילָארטנָאק ןענָאק ןעמ טעוו םורָא ױזַא .ןעמַאזוצ
 -הנכס רעד ןיא קירעגנוה ןייז טשינ לָאז רענייק זַא ,ןעז ןענָאק ןעמ טעוו טפיוהרעביא
 יוו ,ןסַאג יד ןיא .טריפעגסיוא ןרעוו ןלָאז תונקת יד זַא ,גנוטכא ןביג םיחיגשמ .טייצ
 ךיוא תבש ןיא וליפַא ,רעסַאװ עסייה פעט ןוא ןעלסעק ךיז ןכָאק ,רעזייה יד ןיא ךיוא
 הפיגמ יד ץיװָארבמָאד ןיא זיא ןופרעד טַאטלוזער ןיא .(ירכנ ידי לע ךעלטנייוועג)
 .ערעדלימ ַא ןעוועג

 םוצ רעדניק עשידיי ןפאכ וצ תוכלמה םעטמ הריזג ַא ןעמוקעג זיא טָא ןוא
 רעד ןופ רוטפ ןענעז עטַאהעג-הנותח זַא ,גנַאלק ַא סױרַא טזָאל רעצעמע .רעטילימ
 ,ןגעק זיא בר רעד .רעדניק עקירָאי-8--/ ןופ תונותח-הלהב רָאפ טגייל ןעמ .הריזג

 טנױזַא זַא ,טשינ טביולג בר רעד .תושיא תוכלה טימ םכסה ןיא טשינ זיא סע לייוו

 א ןעגנערב ןוא קסניפ ןייק ןפיול סעטַאט יד .טיירפאב ןרעוו ןענָאק עטַאהעג-הנותח

 םסרפמ ידכ .תונותח עגנוי יד ןופ רתיה םעד ןגעוו תונבר רעקסניּפ ןופ גנונעדרָארַאפ

 ,שארב ןתח ןטימ ,םינתוחמ יד ןעמענ ,טַאהעג הנותח עקַאט טָאה דניק סָאד זַא ,ןייז וצ

 הליבטל טריפעג טרעוו הלכ יד ןוא תופקה ןביז ,ןעמָארק יד םורַא ,קרַאמ ןיא ןכַאמ ןוא

 ,םירמז-ילכ טימ

 עטַאהעג הנותח ןוא ןעמוקעגסיורַא טשינ הלוגס ןייק םעלַא םעד ןופ זיא ףוסבל

 רעד זיא ,תונוגע ןייק ןביילב טשינ ןלָאז סע ידכ .ןרָאװעג טּפַאכעג ןענעז רעדניק

 ןוא הרימש רעשירעטילימ רעטנוא בר םוצ ןרָאװעג טכַארבעג ןַאמרעגנוי רעטּפַאכעג

 .לבייוו שירעדניק ןייז טגעג טָאה רע

 רעקסניפ םעד ףיוא טכַארבעגפיוא ןעוועג זיא בר רעציװָארבמָאד רעטשרע רעד

 קסניפ .הצולח א טימ השעמ א ןפָאלראפ זיא םעדכָאנ .תונותח-הלהב יד בילוצ תונבר

 ,שיוטסיוא-וירב ןרעגנעל ַא ךָאנ ןוא ,ייז וצ ןעמוק לָאז ןעמ זַא ,טרעדָאפעג טָאה

 ןייק ןעמוקוצּפָארַא תונבר רעקסניפ סָאד טקיליוואב ,םישק םירבד טימ טײלגַאב

 יד ןעוועג רדסמ בר רעציװָארבמָאד רעד טָאה טרַאװנגעק רעייז ןיא .ץיװָארבמָאד

 א טכוז רע ןוא בר םעד טכַארבעגפיוא רעמכָאנ טָאה לַאפ רעקיזָאד רעד .הצולח

 ,תוסּפורטוּפַא רעקסניפ ןופ ןעיירפַאב וצ ךיז טנעמָאמ ןקיסַאּפ

 ןעלצרָאװ עפיט ןייק ןגָאלשעג טַאהעג טשינ ךָאנ תודיסח סָאד טָאה טייצ רענעי וצ

 ץיװָארבמָאד טכוזַאב ,דימלת סרעב 'ר ןיבר םעד ,לודגה ןורהא 'ר שטָאכ ,ץיוװָארבמָאד ןיא

 ןיוש ןענעז םידיסח עכעלטע ןוא רעצרעה יד ןָא רע טדניצ תובהלתה ןייז טימ ןוא

 רעסיורג רעד רשא 'ר .תוקלתסה סלודגה-ןרהא ךָאנ ןיוש זיא סע .ןיבר םוצ רערָאפ

 ,תוקלתסה וצ טנעָאנ ןיוש זיא

 סע ןוא תודיסח סָאד ןקיטסעפַאב בר רעטשרע רעד ןָא טביוה טייצ רענעי וצ

 ,תודיסח ןיא ןיירַא טעברַא ןעמ ןכלעוו ןיא ,לביטש סָאד טיינַאב טרעוו סע ,םיא טגנולעג

 םש לעב ןופ תוישעמ עשידיסח טימ םלוע םעד טמערַאוו ןעמ ,הרות עשידיסח טגָאז ןעמ
 ,ןציטש וצ ךיז ןעמעוו ףיוא ָאד זיא סע זַא ,טעז ןעמ ןעוו ןוא ,רעב 'ר ןיבר ןופ ,בוט
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 -ָארבמָאד ןטשרע םעד זיא ץלַא סָאד רעבָא .קסניפ ןשידגנתמ ןטימ רעביא ןעמ טסייר
 סָאד רע טָאה ןרָאי קינייוו רָאג ךשמב .גנוגנערטשנָא סיורג טימ ןעמוקעגנָא בר רעציוו
 -טסּווואב ןופ התורבח עסיורג ַא ןפַאשעג ,הרות וצ ןביוהעגפיוא לטעטש ענענַאטשעגּפָא

 ןרָאװעג קלתסנ זיא ןתנירדנס 'ר בר רעטשרע רעד .םידיסח רענילרַאק עסייה עקיניז

 ,1820 רָאי ןיא ךרעב ,רעטלע ןפיט ןיא טשינ

 ליצז ןַאמסייוו ןתנ-בקעי 'ר ןואגה .ג

 ריפ א תונברה-אסכ רעציװָארבמָאד סאד טביילב ,בר ןטשרע ןופ טיוט ןכָאנ

 ףיוא טנַאה ריא ןגיילפיורַא לָאמַא רעדיוו ליוו קסניפ .טצעזַאב טשינ רָאי קילדנעצ

 זיא לגנַארעג םעד בילוצ .טשינ ךיז ןזָאל םיתב-ילעב רעציווַארבמָאד ןוא ץיווארבמָאד

 .ןרָאי לסיב רָאּפש ַא קידייל לייוורעד לוטש יד

 ןוא הדע רעציװָארבמָאד ןופ בתכ ַא ןַאמסייו ןתנ-בקעי 'ר ברה טמוקַאב ףוסבל

 -לעפַאב עטכידעג ַא ץיװָארבמָאד ןיוש טגָאמרַאפ טציא .תונברה-אסכ סָאד טמענרַאפ

 ןביוהעגנָא ןיוש ןעמ טָאה ןשיווצניא לייוו ,סנרפתמ רעטכייל ןיוש ךיז זיא סָאװ ,גנורעק

 .תקולחמ טשרעה לטעטש ןיא רעבָא .טנגעגמוא רעד ןופ רעדלעוו יד ןטעברַאאב

 ךיז ןוא ןעגנירדוצניירַא ידכ ץלַא ןעוט ,םידיסח רענזערב רעטעפש ןוא רעקסירט

 ,רפס-יעדוי ענעפורעג-יוזא יד ,םידיסח רענילרַאק ןוא .ץיװָארבמָאד ןיא ןקיטסעפַאב וצ

 ןענעז םינצבק יד טימ טפַאשרעטעברַא יד .וצרעד טשינ ןזָאלרעד ,םיבושח םישנא

 רעד טגנַאלרעד טשינ קיפיולרָאפ ךיז טָאה ייז וצ .אמימח אלו ארירק אל תניחבב

 טריפ םיטושפ םישנא יד טָא ןופ גנורעבָארעד רעד ראפ ןוא ןייזטסּווואב רעשידיסח

 .ףמַאק רעד ךיז

 רע .תקולחמ רעד ןופ טייוו הליחתכל ךיז טלַאה בר רענעמוקעגנָא סָאװ:רָאנ רעד

 -- רענרעל עקידנעטש ךיז ןזייוואב לביטש ןיא ןוא ,הרותה תודסומ יד טקיטסעפַאב

 .טיילעגנוי ןוא םירוחב

 טשטייטרַאפ ןעמ ,שרדמ ןעמ טנרעל ךעלכלוש עקיאייברעד ןיא ןוא שרדמה-תיב ןיא

 רעבָא .תובא יקרפ ןוא שמוח טנרעל ןעמ ,ןענוואד ןופ םילמה שוריפ טנרעל ןעמ ,םיליהת

 ןפיוא ,ךעלטנייוועג ,טייז ןייא ףיוא ןעמענרעביא בר םעד ליוו ןעמ .טרעטש תקולחמ יד

 עבַאגפיוא עשינבר ןיימ, : טגָאז ןוא ןסולפנייאַאב טשינ ךיז טזָאל רע רעבָא .דצ ןרעקראטש

 -יקוליח יד זַא ,בר רעד טליפ ןגעווטסעדנופ ."הדע יד ןייז ךירדמ ןוא דמללו דומלל זיא

 ךיז טסיילפ רע .רעצמ קרַאטש ךיז זיא רע ןוא ןָאזרעּפ ןייז ךיוא םורַא ןעלקיוו תועד

 .בושח םדא ןַא ןופ ןעמוק ייז ןעוו וליפַא תועד-יקוליח יד ןכַאװשוצּפָא

 עכלעוו ,טייקכעלנעזרעפ רעסיורג ַא ןגעוו יוו ןדיי עטלַא ןדער ןתנ בקעי ברה ןגעוו

 לארשי ילודג ןוא םינבר רעקסירב ןוא רעקסניפ טימ תובושתו תולאש ןיא טייטש

 ,ןואג ַא ןעוועג זיא רע סָאוו קידנקוק טשינ זַא ,ןלייצרעד ןדיי עטלַא .םיא ןריטקעפסער

 ןטימעגסיוא ךָאד רע טָאה ,םייחה תועוצקמ עלַא ןיא רָאלק ןוא םיקסופו ס"שב יקבו ףירח

 ןוא םיתב ילעב רָאּפ א טצעזעגוצ קידנעטש ןוא דיחי קסופ ַא תונוממ יניד ןיא ןייז וצ
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 .ךיילגסיוא ןַא וצ ןעמוקעג זיא ןעמ זיב ,ביר ילעב יד טימ טלדנַאהרעטנוא גנַאל ױזַא

 ךיז בוטש ןיא בר םייב ןבָאה ןיד-ילעב ערעווש ייווצ זַא ,טריסַאּפ טָאה לָאמ ןייא

 ןבָאה ,סָאד קידנעעז .ןעמענרעדנַאנַאפ טנָאקעג טשינ ייז טָאה ןעמ ןוא ןגירק ןביוהעגנַא

 רעסַאװ טלַאק רעבוצ א בוטש-ןיד-תיב ןיא ןטָארטעגנײרַא ןיציבר רעד טימ בר רעד

 ןעמוקעג עקַאט ןעמ זיא רעטעפש לסיבַא .ןגירק טרעהעגפיוא ךיז ןבָאה ביר-ילעב יד ןוא

 ,ךיילגסיוא ןַא וצ

 טָאה רימ .טפַאז ליומ ןלופ א טימ טדערעג ןדיי עטלַא ןבָאה ןתנ-בקעי ברה ןגעוו

 טנָאקעג טָאה רע .ןעוועג זיא סָאד חומ-לעב ארַאפ סָאװ וטסייוו סָאװ; : ןקז א טגָאזעג

 ."טגָאמרַאפ רע ךעלטעלב לפיוו ןענעכערסיוא ןוא םיוב א ףיוא ןָאט קוק ַא

 א

 ןיא ןוא ,1840 רָאי ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא ןַאמסייוו ףסוי ר"רהב ןתנ-בקעי ר"רה
 -עגרעביא רע טָאה רעטעּפש .ץיוװָארבמָאד ןיא בר ןעוועג רע זיא 1880--1865 ןרָאי יד

 זיא סָאװ ,םיובלעדנַאמ ךורב ר"רה ןופ טרָא ןפייא ,ווָארוט ןיא תונברה-אסכ םעד ןעמונ

 ןעמָאנ ןייז ףיוא סָאװ ,םיובלעדנַאמ םעד ןופ עדייז רעד) לארשי"ץרא ןייק ןעוועג הלוע

 טרעהעג טָאה סָאוו חטש םעד ןיא ,םילשורי ןיא "רעיוט-םיובלעדנַאמ; רעד ךיז טפור

 -ץרא ןייק ןעוועג הלוע ןאמסייוו ןתנ-בקעי ר"רה ךיוא טָאה 1907 רֶאי ןיא | .(םיא וצ

 ןדַאלעגנייא רע זיא (םינקז בשומ ַא ןיא) םילשורי ןיא רָאי 2 ןייזּפָא ןכָאנ ןוא ,לארשי

 ןרָאװעג טמיטשַאב רע זיא (1911) רעטעפש ראי 2 טימ .הירבט ןייק בר סלַא ןרָאוועג

 טכַארבעג ןוא ,1912 רָאי ןיא ,ןרָאװעג רטפנ רע זיא טרָאד ,ןורימ ןיא הבישיה-שאר סלַא

 .(י"בשר ןופ רבק םענופ טייוו טשינ) הרובק וצ ןרָאװעג

 -תובשחמ, רפס ןייז טימ טנַאקַאב ןתניבקעי ר"רה זיא טלעוו רעשידמול רעד ןיא

 םורַא טמענ סָאוו ,(ח"י ,'כ ילשמ -- ןוכת הצעב תובשחמ :קוספ םעד טיול) "הצעב

 ןוא סעדייז ערעזדנוא ?גהנתהל ךיא :איגוס רעד ןופ תוכלה עטריצילּפמָאק רָאג

 ןטנצניינ ןשילידיא ןופ עדנע םייב ןבָאה ,"ןאצה-יבקע; ןופ ךשמהה-רוד רעד ,סעטַאט

 טגײנעגּפָא טשינ ,טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאווצ ןקיטולב ןופ בייהנָא ןיא ןוא טרעדנוהרָאי

 ,ייז ראפ טהגאדעג בר רעציװָארבמָאד רעד טָאה ןטייצ ענעי ןיא .ל"זחו הרותה יכרדמ

 טשינ הלילחו סח ןלָאז ייז זַא ,בשומה-םוחת ןיא תוליהק רעטרעדנוה ליפ רַאפ ךָאנ ןוא

 -תובשחמ, רפס ןייז וועשטידרעב ןיא טקורדענּפָא רע טָאה 1901 רָאי ןיא .ןרעוו לשכנ

 :המכסה ןייז ןיא טביירש ןנחלא-קחצי 'ר ןואגה ארודב-דח רעד ןכלעוו ןגעוו ,"הצעב

 יתאצמ, :טגָאזעג טרעוו "רבחמה-תולצנתה, ןיא ,םנמא ."ארבסו קוידב ורמאנ םירבדה;

 ןיא הכלה-ילעב עקיטכעמ רָאג רעבָא ,"םילודגהמ יניאש תורמל ,הזב ביוחמ ימצע תא

 -רַאפ ףרַאד רבחמ רעד זַא ,ןגָאז ןוא רפס םעד םויה-דע ןרעדנּווואב לארשי ןקיטנייה

 .הפוקת רעזדנוא ןופ ךיוא הכלה-ילודג יד ןשיווצ ןרעוו טנכער

 ןטנעניטנָאק עטייוו םורַא טמענ סָאװ ,רפס ןופ קלח םעד ףיוא ןלעטשּפָא ךיז ליוו ךיא

 -תובשחמ, רעד זיא קלח םעד ןיא ."המכחל-תוארפרפ, ןעמָאנ-בָאגוצ םעד טגָארט ןוא
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 ןייק עקירעמַא ןופ ,קירוצ-ןוא-ןיה עדנזייר עשידיי עקינעי יד ץעוי-לעב א "הצעב

 רעד רעדָא ,ןטכענ-רעשימייה רעייז ךיוא זיא טנייה-רעקיִאד רעייז סָאװ ,עילַארטסיױא
 ךיז טבייה ןעוו :םימכח-תלאש א זיא'ס ןוא ןטכענ רעייז געוו ןיא זיא טנייה-רעשימייה

 עשידיי ףיוא ןעגנורעלקפיוא ענייז טריזַאב בר רעציווַארבמָאד רעד ...תבש רעייז ןָא

 ןסיוו סיורג ךיוא םעד וצ טצונַאב רע רעבָא -- םינורחאו םינושאר ,ארמג -- תורוקמ

 יב סנכייצ יד .ןטפַאשנסיװ ערעדנַא ןוא עיפַארגָאעג ,עירטעמָאעג ,ערבעגלַא ןיא

 ןַא ןוא .ש.ב.א רָאנ ,קידברעו-יתש זיא סָאװ ,(+) סולפ ןוא 4.0.0. טשינ ןענעז םיא

 ןיא תואיקב עסיורג סיורַא טזייו בר רעציוװָארבמָאד רעד .(+) ץמק רעטרעקעגרעביא

 ,קיטַאמעטַאמ רעכיוה טימ טרָאד ךיז טצונַאב רע זַא ,ןגָאז ןח יעדוי ןוא ,תומכח-עבש יד

 םייב ץיװָארבמָאד ןיא טיהעגפיוא ךיז ןבָאה ,עימָאנָארטסַא ןגעוו ןטפירקסונַאמ ענייז

 -לודג א ,ןַאמצלַאז ןהכה בקעי 'ר בר רעציווַארבמָאד רעקידרעטעפש רעד ,םענייז םעדייא

 יד ןיא ןבילקעגרעדנַאנַאפ טוג ךיז טָאה סָאװ ,םלועה-תמכחב יקב א ןוא לארשיב

 זיא סָאװ ,ןסיוו ןופ רצוא ןַא זיא סָאד זַא ,טלעטשעגטסעפ טָאה ןוא ןטפירקסונאמ

 .הפוקת רעטצעל רעד ןופ סעירָאעט ףיוא טעדנירגַאב

 ןירירש ל"ז םינושאר ירבד תמאבו, :ןתנ-בקעי ר"רה טגָאז *המכחל-תוארפרפ, ןיא

 ןופ עגַארפ רעלעוטקַא רעד טימ תוכייש ןיא סָאד טגָאז רע ןוא ; "הריתס ןיאו ןימייקו

 ,ןַאידירעמ ןכלעוו ןופ :הלאש רעד טימ טקסעעג ךיז ןבָאה סָאוו ,םינושאר םימכח ענעי

 ,גָאט-תבש םעד ןוא השעמה-ימידתשש יד רימ ןלייצ גנַאגרעטנוא-ןוז ןוא גנַאגפיואדןוז

 דלונה, אתיירב רעד וצ רואיב א סנייז ןוא ירזוכ ןפיוא ךיז ןפוררַאפ סָאװ םימכח ןַארַאפ

 ןייז טיול ,םכח רעציווָארבמָאד רעזדנוא .90 ? ןַאידירעמ רעד זיא סָאד זַא -- "תוצח םדוק

 ותטישל טייג ,תוישעמ-תווצמ ןופ גנוסַאפפיוא ןייז טיול ןוא ארמגה-דומיל ןקיטרַאנגייא

 -- הרותה יפל ,תבש ןופ טייצ -- עגַארפ רעקיזָאד רעד ןיא זַא ,הנקסמ רעד וצ טמוק ןוא

 עדייב וצ םילשורי ןופ קחרמ ןיא זיא סָאװ ,ןאידירעמ רעד ןרעוו ןעמונעגנָא ףרַאד

 יד ידכב ,180% ןַאידירעמ רעד -- ונייה ,ברעמ ןוא חרזמ ןיא םיקחרמ עקיטייזנגעק

 םייב זיא םילשורי .ןהעש עסיוועג םילשורי טימ ן'תבש ןלָאז תוצופת עשידיי עטסטייוו

 ...ןייז ןשידיי ןצנַאג ןופ טקנופ-ךיוה ןוא טקנוּפ-לטימ רעד בר רעציווַארבמָאד

 םעד טכוזרַאפ טרעדנוהרָאי ןט-19 ןיא ןבָאה סָאװ ,ןדיי יד !הז ירהכ הז ירה אל

 -הלכשה יד ךיוא .םיקלא-תב יד ןעוועג ייז ייב המכח יד ךיוא זיא ,גנודליב ןופ םעט

 -אטישז ןיא "םינברל-שרדמה:-תיב; רעד .דומלתה"םי ןופ הקיני רעייז ןגיוצעג ןבָאה טייל

 ןענעז'ס .םיכמסומ ןוא םירוחב-הבישי ןופ טעטיסרעווינוא םוצ רודזורפ ַא ןעוועג זיא רימ

 עננָאיזאק, ןוא ןרָאזנעצ-הכולמ | ,ןטַאקָאוודא ,םיריוטקָאד עטסּווואב ןעמוקעגסיורַא

 -טלעוו רעד ןופ חבזמ ןפיוא אתוקניד אסריג רעייז ןעוועג בירקמ ןבָאה סָאװ ,"סרעניבַאר

 ןצנַאג םעד טצונעגסיוא טָאה ןואג ןוא בר רעציװָארבמָאד רעזדנוא רעבָא .טייקכעל

 סָאד טָאה ןוא תוכלה עשידיי עטריצילּפמָאק ןזייל וצ ,ןסיוו ןכעלטלעוו ןייז ןופ שזַאגַאב

 .םילשורי וצ ןוא קלָאפ ןשידיי םוצ טפַאשביל סיורג טימ ןָאטעג

 ג טגָאזעג טרעוו רפס ןייז ןיא .ארמוחל אלו אלוקל הטונ א ןעוועג זיא ןתנ-בקעי 'ר

 -ךדיאל ןתוטהל שי ויתויאר לכ יתעדלו רימחהל גילפה 'לוכשא-לחנ-לעב,הש יתיאר יכ;
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 םלועה תא עירכהל הלודג הווצמ הזב שיו ךפיהל תויואר ויהי תויארה ןתוא יכ ,אסיג
 ןוא ,םירוביח ןוא ןיד-יקספ ענייז ןופ ווק רעד ןעוועג זיא אלוקל הייטנ יד ."תוכז ףכל
 ךיוא טָאה ,ןהכה בקעי 'ר םעדייא ןייז ,ץיװָארבמָאד ןיא רעגלַאפכָאנ רעקידרעטעפש ןייז
 .אלוקל ווק ןייז ןעוועג ךישממ

 -ילודג ןוא ,ןבירשעג ליפ טשינ רוטַארעטיל עשינבר יד טָאה ןיבוריע-יניד ןגעוו
 .המותס-השרפ א םויה-דע ךָאנ ןענעז איגוס רעד ןופ ןטקנופ ליפ זַא ,ןגָאז לארשי
 .איגוס רעקיזָאד רעד טימ קרַאטש ןעמונרַאפ ךיז טָאה בר רעציווַארבמָאד רעזדנוא
 טצונאב רע .םימוחת-יבוריע טימ לעיצעּפס ךיז רע טמענרַאפ רפס ןטייווצ ַא םענייז ןיא
 יד תואיקב ליפ טימ טעטכולַאב ןוא תומכח-עבש יד ןופ םיללכ ךס ַא טימ טרָאד ךיוא ךיז
 ,איגוס עקיזָאד

 ןעוו : עגארפ יד זיא ,ךיז טמענרַאפ ןתנ-בקעי 'ר רעכלעוו טימ איגוס רעדנַא ןַא
 ףיוא ךמוס ךיז זיא רע ? הלילה-תוצח רַאּפ -- תודמ-הרשע-שולש ןגָאז ןעמ ףרַאד
 םעד סיוא טסעמ רע ןוא םילשורי ןיא תוצח ןטימ ןדנובעג זיא ץלַא סָאד זַא ,םילבוקמ
 טייז-ברעמ רעדָא םילשורי ןופ טייז-חרזמ ךיז ןעניפעג סָאװ ,תונידמ יד ןיא טייצ-שרפה
 עשרַאוו ןיא םילשורי-תוצח ןופ גנונעכערסיוא ןַא וצ רע טמוק םורַא ױזַא .םילשורי ןופ
 זיא םַאדרעטסמַא ; 38% ןפיוא זיא עשרַאװ ;53% ןפיוא זיא םילשורי :םַאדרעטסמַא ןוא
 עשרַאװ ןיא -תוצח ןופ רעירפ זיא םילשורי-תוצח זַא ,סיוא טמוק םעד טיול ;22/ ןפיוא
 .טונימ ריפ ןוא העש ייווצ טימ םַאדרעטסמַא ןיא תוצח יוו רעירפ ןוא העש ןייא טימ

 ןדיי עטושפ טלייצרעד ןבָאה סע סָאװ ,ןענָאמרעד וצ טנַאסערעטניא ךיוא זיא'ס
 -בקעי 'ר ברה :טגָאזעג ױזַא לָאמַא טָאה הלגע-לעב רעציװָארבמָאד ַא רענייא ! בר ןגעוו

 .טרעלקרַאפ ןייז רע טגעלפ הרות-תחמש רעבָא ,ךעליירפ רעייז ןייז תועובש טגעלפ ןתנ

 למיה ןיא ןגעוו עלַא טסּוװעג טָאה רענעי :לוזגיר םהרבא םעד ףיוא ןפורעגּפָא ךיז טָאה

 טסווועג וליפַא טָאה רע .ץיווירק ןייק ץיװָארבמָאד ןופ געוו םעד סייוו ךיא יוו רעסעב

 :ןבעגעגוצ דיי-ךמע רעטייווצ ַא טָאה .ןטייווצ םוצ ןרעטש ןייא ןופ זיא'ס טסרָאיוװ לפיוו

 א םיא וצ טכַארבעג טָאה ןעמ ןעוו -- ש"בצ יוו ,ענייז ןלַאפנייא עקידלַאווג ןוא

 םישדח ראפ עטוג א טיהעג טָאה בר רעד :טג א ןריפכרוד לָאז רע זַא ,יורפ ענעגושמ

 -כרוד טָאה ןוא לכש םוצ לסיב א ןעמוקעג זיא יז ןעוו טנעמָאמ ַא טּפַאכעג טָאה רע זיב

 רע רעבָא ,םינבר ןשיווצ שער א ןפורעגסיורַא טָאה השעמ עקיזָאד יד .טג םעד טריפעג

 סָאװ בילוצ ָאט ,ענעלַאפרַאפ ַא יווייס ךָאד זיא ,יורפ יד ,יז :הבושת א ןענופעג טָאה

 ,ןַאמנגנוי םעד ןקינייפ ןעמ ףרַאד

 רעסיורג רעד ןיא ץַאלּפ ןקיטכיו רָאג א טמענרַאפ ןַאמסייו ןתנ-בקעי ר"רה

 רעציװָארבמָאד ןופ עטכישעג רעניילק רעד ןיא ןוא טלעוו רעשינבר רעד ןופ עטכישעג

 -- שדחמ ןוא ףירח ,םכח סלַא ךיוא רָאנ ,שרפמ ןוא ןואג ,איקב סלַא רָאנ טשינ ,ןדיי

 ,םילודגבש םילודג יד ןופ
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 ןייד עשטיא 'ר .ד

 ןיא רענעריובעג ַא ךיוא ,ןייד עשטיא 'ר ברה ןעמוקעג זיא ןתנ-בקעי 'ר ךָאנ
 רעקידלַאוועג טימ טדערעג סעטַאט ןוא סעדייז ערעזדנוא ןבָאה םיא ןגעוו .ץיווָארבמָאד
 -תודוסי ןענעז תונברה אסכ רעציװָארבמָאד ראפ ןטסנידרַאפ ענייז .תוממורה תארי
 ןיא םש א ןברָאװרעד ךיז תונברה-אסכ רעציווארבמָאד סָאד טָאה וימיב .עקיד
 ןייז ןופ ךעטסַאּפ רעטשטנעבעג סטָאג רעד זיא רע .עיסעלָאּפ ןוא ןילָאװ ץנַאג

 ןוא יקב א ,םכוחמ םכח ַא ,הרות-ןב רעסיורג ַא ,םעה לכמ הובג הלעמו ומכשמ ,הדע
 ןיוש טָאה טייצ רענעי וצ .המר דיב תונבר סָאד עשטיא 'ר טָאה טריפעג .ףירח
 עכלעוו ,רעטיג עשיצירפ ןופ ןרַאדנערַא ,םיריבג עקידלטעטש-ןיילק ץיווָארבמָאד
 ןענעז ,טייז םייב ןפיול טניה ,דרעפ יירד ןופ ןַאּפשעג ַא טימ טָאטש ןיא ןיירַא ןרָאפ
 .םיצירפ יד טימ רעדירב עטוג ןוא ָאװטסלַאשטַאנ ייב םיפיקת עסיורג

 יד ןטיה רעמערק יד .גיוא סבר ןופ לטניפ ַא רַאפ טרעטיצעג ןבָאה עלַא יד טָא
 טוט סע סָאװ ןעניז ןיא טָאה ןוא םענייק טשינ טניוש בר רעד לייוו ,ןסָאמ יד ןוא ןטכייועג
 ס"ש ,םינורחאו םינושאר ןיא ןַאטעגניירַא קידנעטש רע זיא ייברעד .טָאטש ןיא ךיז
 זַא ,טלייצרעד ןעמ .הדובעו הרות לע הלילו םמוי טציז ןוא רקחמו שורד ,םיקסופו
 עלַא קעװַא ףרַאוו, :טגָאזעג םיא םוצ ןורהא תיב רעד סטָאה ןרָאי עגנוי ענייז ןיא ךָאנ
 ןוא ."ץיװָארבמָאד ןיא בר ןייז וצ ןעמוקסיוא טעוו ריד ,םיניגמ ףיוק ןוא ןטפעשעג
 ןיא ןוא לטעטש ןיא ןייז עיפשמ ןביוהעגנָא ךיילג טָאה עשטיא 'ר ,ןעשעג עקַאט זיא ױזַא
 קילייה ןעמעלַא רַאפ ןעוועג זיא סָאװ ,טרָאװ שינבר ןייז טגָאזעג קידנעטש ,טנגעגמוא
 טזָאלעג בר רעד טָאה ,ןגלָאפ טשינ ןוא ןייז רדג ץרופ טלָאװעג רענייא טָאה סע ןעוו ןוא
 ןוא ,בוטש ןיד תיב רעקידייל טעמכ רעסיורג רעד ןיא ךיז וצ ןקינעי םעד ןעגנערב
 ארתאד ארמ רעד ,רע סָאװ ףיוא ,הכלהה יקומינו ימעט ןרעלקפיוא טזָאלעג םיא

 וצ רָאנ רעה, :טגָאזעג ױזַא לָאמַא בר רעד טָאה ףיקת א םענייא .ןיד-קסּפ ןייז טריזַאב
 ינשמ ריבעמ היבו הינמ ךיד ןיב ךיא ,תומצע לש לג ַא ןכַאמ ריד ןופ לעוו ךיא --

 עקילייה יד טנקספ סע סָאװ ,ןגלַאפ טשינ טסליוו וד סָאװ ,וטסיב רעוו םערָאװ .תומלוע

 *!? הרות

 ַא ןוא רשוע ןַא ,ףיקת א ןשיװצ הרות ןיד ַא ןעמוקעגרַאפ זיא לָאמנייא
 רעד זַא ,ןרָאוועג רָאלק בר םעד זיא תונעט יד קידנרעהסיוא .ןצבק םענעגָאלשרעד
 ןגַארפ טלעטש ,ףיקת השעמ ךיז טריפ רשוע רעד רעבָא ,רעטכערעג רעד זיא ןצבק
 עשטיא 'ר ףיוא ךיז טביוה .רעטכערעג רעד ןעוועג טלָאװ רע יוו ,ןעגנורעדָאפ ןוא
 ןפיוא קוק ַא טיג רע ."שיא ינפמ ורוגת אל, :טסבלעז ךיז וצ טגָאז ןוא לוטש ןופ ןייד

 :יירשעג ַא טיג ןוא ,םינפ שיריבג ןייז ףיוא עלעכיימש טיירב ַא טימ טציז רע יוו ףיקת
 ןוא טצכערק רעטכערעג רעד ,טסציז וד ןוא טייטש ןיד-תיב רעד ,שטַאגניי ,ץעגייש,
 .ןבעגעגרעטנוא ךיז טָאה ףיקת רעד ןוא "? האנה ךיז ןופ טסָאה ןוא טסלכיימש וד

 רע .רהה תא ןידה בוקי שממ .ןיד ןטיול טנקספעג קידנעטש טָאה ןייד עשטיא 'ר
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 םיקסופ יד ,םכסה ידיל ןעמוקעג ןוא טרעלקעגניירַא ןיוש ןבָאה ל"ז ונימכח, : ןגָאז טגעלפ

 הכלה יד זַא ,יוזא ,טריטנעמָאק ןיוש ןבָאה םישרפמ יד ,טרילָארטנָאקעגכָאנ ןיוש ןבָאה

 ןוא הכלה יד ןגלָאפ ןזומ ביר ילעב .ןייז וצ שדחמ סָאװ ,טשינ בָאה ךיא ןוא רָאלק זיא

 םירחוס ןעמוקעג תומוקמ עטייוו ןופ ןענעז טייצ רעצנַאג רעד ךשמב ."הרשפ ןיימ טשינ

 .הכלהה קספ יפל הרות ןידל בר רעציווָארבמָאד םוצ

 ,טקַארטנָאק ןטעמתחרַאפ ַא טימ ביר-ילעב רעצערָאק ייווצ זַא ,טריסַאּפ טָאה לֶאמנייא

 שיסור ןופ רענעק רעציװָארבמָאד א ןדַאלעגנייא בר רעד טָאה ,בר םוצ ןעמוקעג ןענעז

 רעציוװָארבמָאד א ןענופעג ךיז טָאה .שידיי ףיוא ןייז קיתעמ טקַארטנָאק םעד לָאז רע

 טייקשלַאפ א ןרעוו טכַאמעג לָאז סע זַא ,קיתעמ םעד טדערעגנָא טָאה ןוא רעלטימרַאפ

 םענייא תבוטל ןרָאװעג זיא טקַארטנָאק רעד זַא ,טצעזעגרעביא ױזַא טָאה רענעי ןוא

 ריווועג .ןרָאװעג טלּפירקרַאפ הרות ןיד יד זיא ןופרעד טאטלוזער ןיא .ןטייווצ םעד תערלו

 םעד ןוא קיתעמ םעד רסומ טגָאזעג ןוא טלדיזעגנָא בר רעד טָאה םעד ןופ קידנרעוו

 ערעזדנוא יוו ןוא טייקשלַאפ רעד ןיא טלטימרַאפ טָאה סָאוו רעציוװָארבמָאד םעד ןוא רחוס

 .ןרָאװעג טפָארטשַאב םימשה ןמ םעד ךָאנ יירד עלַא ןענעז ,טלייצרעד ןבָאה סעטַאט

 א טימ הרות ןיד ַא סנייז ןגעוו ןאמגערב השמ 'ר םשב טלייצרעד ןאמצלאז לאומש

 םעד ייב טלעג טנַאמעג ,ןאמגערב ,רע טָאה ,הרות ןיד רעד תעשב .דיי רעציווָארבמָאד

 ,ןגירשעג ,ךכב המ לש םירבד טימ תונעט יד ןעוועג החוד םתס טָאה עבתנ רעד ןוא ,דיי

 ןוא טלעג ןעמונעג טָאה רענעי זַא ,רָאלק ןעוועג זיא ןעשטיא 'ר רעבָא .ךס א טדערעג

 ,"ךייז לבקמ טזומ וד ,השמ, :ןענַאמגערב גָאז א עשטיא 'ר טיג .ןבעגּפָא טשינ ליוו

 טזומ וד ,רע טגָאז ,עבתנ םוצ ןוא ? הלבק א םיא טמוק סָאװרַאפ ,ןכתייה ,השמ טרעלק

 ,ןבעג טשינ הלבק ןייק טעוו השמ 'ר :עבתנ רעד ךיז ייב טכַארט .טלעג סָאד ןגיילנייא

 ייז טגייל ןוא לבור קילדנעצ רָאּפ יד סיורַא טפאכ רע .הרות ןיד יד ןעניוועג רע טעוו

 ,השמ; :טגָאז ןוא טנַאה ןיא טלעג סָאד עשטיא 'ר טמענ .לטסעק-שיט סבר ןיא ןיירַא

 וד, :עשטיא 'ר םיא וצ טגָאז ,ןעיירש ןביוהעגנָא טָאה רענעי ."טלעג סָאד לבקמ ייז

 ."? וטסליוו טלעג דמערפ ,ץעגייש

 הכלה יד ןעוו ,העובש א ןפרַאוונָא ןופ ןטלַאהּפָא טשינ ךיז טגעלפ ןייד עשטיא 'ר

 -אמליפ ַא ןעוועג קיטקַארּפ רעשינבר ןייז ןיא זיא ןרעווש ןינע רעד .טרעדָאפעג סע טָאה

 -טרעדנוה עטגיילעגנייא טימ ןינע ןַא טריסַאּפ לָאמַא טָאה ױזַא .גנוניישרעד עקיל

 ןייא טלעפעג טָאה טלעג ןטגיילעגנייא םעד ןופ זַא ,ןזיוועגסיורַא ךיז טָאה סע .עקידלבור

 ןיא ,ןאד ןבָאה ,םיריבג רעציווַארבמָאד עלַא טעמכ ,ןדיי םינינמ יירד ןוא רעטרעדנוה

 טָאה'ס זַא ,הריטפ ןייז ךָאנ רָאי קיצרעפ .רעטרעדנוה ןייא בילוצ ןרָאװשעג שרדמה תיב

 טגייצרעביא ןעוועג ייז ןענעז ,תוחּפשמ ענעי ןופ רענייא ייב קילגמוא ןַא סעפע טריסַאּפ

 רעציװָארבמָאד ןגעלפ ,הזגור תעש א ןיא .העובש רענעי ןופ האצות ַא זיא סָאד זַא

 טשינ רעבָא ,ןעמעלַא ףיוא העפשה טַאהעג טָאה בר רעסיורג רעד זַא ,ןגָאז סעטַאט

 ברה ,לקינייא סבר ןסיורג םעד ,רעבָא .ןייז טשינ םינבר ןייק ןלעוו עכלעוו ,ןיז ענייז ףיוא

 לביטש רענילרַאק ןיא בר רע זיא טנייה ןוא רימָאטישז ןיא בר ןעוועג זיא ,גרעבנזייא

 .ביבא-לת ןיא
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 ןבָאה סע ןוא רופיכ-םוי ראפ גָאט ַא ,1902 ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא ןייד עשטיא 'ר
 ,הריטפ ןייז ךָאנ .ךעלטעטש ןוא טעטש ליפ ןופ םינבר עסיורג ךס א ןעוועג דיּפסמ םיא
 ןופ טַאטלוזער ןיא .תונברה אסכ םעד רעביא תקולחמ עסיורג ַא ןכָארבעגסױא זיא

 ,בר רענילאטס רעד :םינבר ריפ ךרוד ןרָאװעג טצעזַאב ץיװָארבמָאד זיא ,תקולחמ רעד
 רעילבור : ןפורעג) שטיווָאניבָאר ברה ,בר שרדמה-תיב רעד : ל"צז ןַאמצלַאז בקעי 'ר ברה
 .בר רעקסירט רעד ןוא ;ןיוועל ברה ברילוש רעד ;(בר

 בר-לוש רעד .ןטלַאהעגנָא טשינ גנַאל טָאה טָאה םינבר ריפ ףיוא גנולייטעצ יד
 ןבילבעג ,ץיװָארבמָאד טזָאלרַאפ ךיג ןבָאה הסנרפ ןייק קידנבָאה טשינ ,בר רעקסירט ןוא
 .שרדמה-תיב ןיא רענייא ןוא לביטש רענילראק-רענילָאטס ןיא רענייא ,ייווצ זיולב ןענעז
 תובישי עשיווטיל ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד זיא רעכלעוו ,בר רעילבור רעעפורעג ױזַא רעד
 תבש ןיא ןוא לודגה תבש ןיא תושרד ענייז ,רסומ ןוא שורד ,הרות טימ טּפַאזעגנָא זיא
 םדא ןיב ןוא םוקמל םדא ןיב םינינע ןיא רסומ ןוא תופירח טימ לופ ןענעז הבושת
 העפשה ןייק טשינ רע טָאה רעבירעד ןוא טפאשרבח עשידיסח טלעפ םיא רעבָא .ורבחל
 ןכלעוו ןיא טַאט ַא סנייז ןורכז ןיא ןבילבעג רימ זיא סע .החלצה ןייק טשינ טָאה ןוא
 ןדיי ,הנשה-שאר רַאפ זיא סע :בר רעילבור ןופ טייקכעלנעזרעפ יד ּפָא ךיז טלגיפש סע
 םעד ןביול ןוא ךיז ןטייב םינינמ ,תועיקת טזָאלב ןעמ ,רוביצב םיליהת ןגָאז ןוא ןענעווַאד
 עשירעדניק א ןלאפעגנָא זיא רימ ףיוא .רָאי טוג א ןוא ןווע-תליחמ ןטעב ,םלועדארוב
 ,ןיירַא רעלק ןוא ס'השודק עלַא סיוא רעה'כ ,םיליהת ןעמעלַא טימ גָאז ךיא ,טייקמורפ
 ןייז זיא יצ רעדָא ,ןייז וצ לבלבמ לגוסמ ןטש רעד זיא תועיקת עקידעכָאװ יד ייב יצ
 לפלעוו ןָא גָאטרַאפ ןופ טציז ריט ןופ טייוו טשינ .הנשה שאר זיולב קרַאטש חוכ
 יד טגנילש ,טגָאז רע ןוא רעדניק ןופ עטַאט ַא ,שטנעמ רעגנוי ַא ןַאד ךָאנ ,שטאגאראס
 טביוה ןוא בר רעילבור רעד רעטנוא םיא וצ טגנירּפש גנילצולּפ .םיליהת ןופ רעטרעוו
 ,לארשי רכוע וד, :ןקָארשרעד ךיז ןבָאה םיללפתמ עלַא זַא ,םימשה בל דע ןעיירש ןָא
 ךיז טסניגראפ וד ןוא רעדניק ןוא בייוו עקירעגנוה טסָאה וד ,שרדמה תיב ןופ סיורַא
 ."?שרדמה:תיב ןיא גָאט ןצנַאג א ןוא טכַאנ עבלַאה ַא ןציז

 םעד ,ןעשטמוחנ 'ר ּפָארַא טגנערב ןעמ ןוא ץיװָארבמָאד טזָאלרַאפ בר רעילבור רעד
 יד רעביא העפשה עקיטסייג ןייז סיוא טיירפש רע .ל"צז ןוז סלקילאומש 'ר ןיבר
 -לוש יד רעביא ךיוא ןוא שרדמה-תיב ןיא עלַא ןענעווַאד עכלעוו ,םידיסח רענזערעב
 .דובכ סיורג ןָא םיא ןעוט עלַא .לביטש רעקסירט םעד רעביא ןוא םיללפתמ

 ןיא ןריובעג ,ןַאמצלַאז בקעי 'ר ברה תונבר טריפ ךעלביטש רענילָאטס עדייב ןיא
 רעציװָארבמָאד .ל"צז ןתנ בקעי 'ר ברה בר ןקידרעירפ ןופ םעדייא ןַא ,ץיװָארבמָאד
 עשידיסח קורדסיוא םוצ טכַארבעג םעד טימ ןוא "בר רעד לקנַאי, ןפור םיא ןגעלפ
 .בר ןוא תיבה-לעב ןשיווצ טייקטנעָאנ יד ,טפאשרעדורבדטוג

 ןופ ףיול ןיא זיא ,לטעטש םעניילק ןיא םינבר ריפ ןופ הפוקת-סגנַאגרעביא יד
 -מאד ןופ לטיּפַאק םענייש םעד ןיא .ןרָאװעג ןסעגרַאפ קידנעטשלופ טעמכ טייצ רעד
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 טפַאשביל טימ ןענעז ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ דנַאר ןפיוא תונבר רעציווַארב

 עשטמוחנ 'ר ברה ןוא ל"צז ןַאמצלַאז בקעי 'ר ברה ןופ ןעמענ יד ןרָאװעג ןבירשרַאפ

 .ל"צז קינעשטעּפ

 ןעיידיא עיינ ןוא סעיצולָאװער ןשיווצ .ו

 -ָאיצולָאװער רעוויטַאריפסנָאק א ץיװָארבמָאד ןיא טריטסיזקע טָאה רָאי 1905 ןיא

 "נעמַאזוצ רָאפ ןעמוק ,בוטש עניילק סנועמש ןיא ,ךייט-עינזוק םייב .זיירק רערענ

 .טייקיטעט רערענָאיצולָאװער ןגעוו רענעלפ טעברַאעגסיוא ןרעוו סע עכלעוו תעב ,ןטפנוק

 -וָאנַאמָאר יד ןצריטש וצ זיא ליצ רעד ןוא ןעמַאזוצ הליחתכל ןטעברַא ןדיי ןוא םייוג

 יד רַאפ ןעגנוגנידאב ערעסעב ןפמעקסיוא ןוא רעיופ ןרַאפ דרע ןלייטרַאפ ,עיטסַאניד

 ןופ ,עשרַאוו ןופ ןעגנוזייוונָא ךיז ןטיש סע ןוא סעיצקורטסניא טקיש קסנימ .רעטעברַא

 טשינ ךיז ןיא ןבָאה רימָאטישז ןוא וועיק ןופ סעיצקורטסניא יד ,רימָאטישז ןופ ,וועיק

 ןופ רָאטַאטיגַא ןַא טמוק סע ןעוו ןגעקַאד .קיטַאמעלבָארּפ רעשידיי רעד ןופ ץמש ןייק

 .ןעמעלבָארּפ עשידיי טימ ןטכָאלפעגכרוד סעדער ענייז ןענעז ,קסנימ רעדָא ,עשרַאוו

 טעדנירגעג טרעוו סע ןוא עשרַאוו ןופ ןוא קסניפ ןופ םיחילש ןעמוקעג ןענעז ךָאנרעד

 ,"דנוב, רעד

 עלַא ןעמונעגניירַא ,טייצ רעשימרוטש רענעי ןיא זַא ,ןכיירטשרעטנוא אד ליוו ךיא

 ןוא גנוטכיר זיא'ס רעכלעוו א ןיא קיטעט ןעוועג טשינ ךיא ןיב ,ןעגנוניישרעד עריא

 ,רעבָא .ןטייקכעלטקניפמוא ןייז רעבירעד ןָאק סע ןוא ןכַאז עטרעהעג זיולב ביירש ךיא

 .תמא םענייר םעד ןבעגעגרעביא רימ ןבָאה ןשטנעמ יד זַא ,םעד ףיוא ךמוס ךיז ןיב ךיא

 לסיירט ַא ןעמרָאפ-סנבעל ענעמונעגנָא יד ןופ ןטנעמַאדנופ יד ךיז ןבָאה טייצ רענעי וצ

 .םענעמונעגנָא םעד ןגעק עיצקַאער א זיא גנומערטש ערענָאיצולָאװער עדעי .ןבעגעג

 .תושפנ ןעגנַאפ ןליוו ןעײטרַאּפ עלַא .קינרדג-ץרופ א זיא רענָאיצולָאװער רעדעי

 רע ןוא ץיווֶארבמָאד ןייק טנעגעלערפ א סיורא ןקיש ןטסיכרַאנַא רעקָאטסילַאיב

 ןיא ךיוא יוו ןפירגַאב-טייהטָאג ןוא קלָאפ ןיא ,דנַאל ןיא עיכרַאנא ראפ טקידערפ

 .ןבעל-החפשמ

 ףמַאק ַא ןריפ ןטסידנוב .םזילַאקירעלק םעד המחלמ ןרעלקרעד ןרענָאיצולָאװער יד

 רעדעי .עיּפָאטוא רעשיטסינויצ רעד ןגעק ךיוא ןוא טלוק-דומלת ןשירעביולגרעבַא ןגעק

 טנעיילעגרעביא טָאה ןוא לטרַאג ןצרַאווש ַא טימ לדמעה ץרָאווש ַא טגָארט סָאװ רענייא

 רעגָאזהעד א טרעוו ןוא לארָאמ-הרות יד טריקיטירק ,עקרושָארב זיא סע עכלעוו א

 רעד ןבילבעג יירט ןענעז עכלעוו סעטַאט עשידיי יד .קיטע רעשידיי רעד ךייש סָאװ

 עגארפ יד ךיז טלעטש סע .רעדניק ערעייז ןופ לרוג םעד ראפ ןרעטיצ הרות רעשידיי

 ןטניו עדמערפ יו ךעלרעפניישאב טעז ןעמ ןוא טייקשידיי סָאד ןציש וצ יוזא יוו

 עשירָאטַאלימיסא ןעמוקעג ךיוא ןענעז סע .ןבעל ןשידיי ןיא רעמ ץלַא ןיירַא ךיז ןסייר

 םענטומ םעד ןיא טלָאװעג ןוא ,םירקפומ ערעדנַא ןוא ןטסימרָאפער עטשרמולכמ ,ןזיירק

 .שיפ ןּפַאכ רעסַאוו
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 ןוא גנולקיװטנַא רעקיזָאד רעד ןופ טגרָאזַאב קרַאטש זיא םוטנדיי עזעיגילער סָאד
 יד ,ןָאטפיוא קידתושממ סעפע קידנענעק טשינ ןוא קידנסיוו טשינ ,זָאלפליה טייטש

 ןעוועג זיא ןתמא רעד ןיא לייוו ,םַאנסיוא ןַא ,גנוגעוואב עדעי דשוח ןענעז סעטַאט
 עוויטַאגענ יד סױרַא ךיוא טגנירד םעד ןופ .ייז ןשיווצ ןביילקוצרעדנַאנַאפ ךיז רעווש

 .םזינויצ םוצ סעטַאט ערעזדנוא ןופ גנולעטש

 ָארטעּפ יוג רעד טגָאז ,סעיצולָאװער ןוא ןעיידיא עיינ ןופ געט עשימרוטש יד טָא ןיא

 א זיא רע זַא ,טגָאז עפָאי קילָארס .רענָאיצולָאװער-לַאיצָאס א זיא רע זַא יקסווַאקַאפש

 יז זַא ,ךעלרעּפנײשַאב ןעמ טעז ןעפָאי טימ ןעקסווָאקַאּפש ייב .רענָאיצולָאװער-טסינויצ

 סעמַאזניימעג טָאה ,ינויצ א רעדיוו זיא ןָאזנרא לאיחי .סעמַאזניימעג ךיז ןשיווצ ןבָאה

 ףיוא הרעק א רופיכ םוי ברע לביטש ןיא טלעטש ןָאזנרא לאיחי ןוא עפָאי קילָארס טימ

 יקסווָאקַאפש םתסה ןמ ךָאד זיא ,ףתוש א ךיוא קילָארס זיא הרעק רעד וצ .תמיק ןרק

 .יַאלָאקינ רַאצ םעד ןגעק ןענעז עלַא ןוא םזיכרַאנַא ןגעוו ןעמ טדער ךיוא ...ףתוש ַא ךיוא
 םשה שדקמ ךָאד ןעמ ףרַאד ,תמיק ןרק ןופ הרעק רעד וצ םיפתוש עלַא ךָאד ייז ןענעז

 ...הרעק יד ןרעקרעביא ןוא ןייז

 רעמ ךָאנ ןטייצ ףיוא ךיז ןעמ טרַאוורעד ,טייקשידיי ןופ תומילש רעד רַאפ קערש ןיא

 וצ המחלמ ןופ ןוא המחלמ וצ סעיצולָאװער ןופ :ךיז טיירד דָאר סָאד .עשימרוטש

 טסיג סע .ןסיוטשנעמַאזוצ עקיטולב ,ןעגנורעדנע עשיטילָאּפ רָאפ ןעמוק סע .סעיצולַאווער
 .ןטלוק עשירפ ףיוא ןעייג סע .דנַאלסור רעטלסיירטעצ רעד רעביא טולב שידיי ךיז

 רעשידיי רעד ףיוא ,םגה ןוא .ןעגנורעדנע עלַאיצָאס ןוא ןעגנובייר עשיטילָאּפ רָאפ ןעמוק'ס

 דלַאװעג טימ ןיירַא טגנירד םזינויצ רעד ןוא גנוכַאוורעד עלַאנָאיצַאנ א רָאפ טמוק סַאג

 ןענעז ךָאד ,(רוטלוק רעשידיי וצ ךיוא טפור "דנוב; רעד) לטעטש ןשידיי םעד ןיא

 ."רחא םעל םינותנ ךינב, רעבָא

 ןופ ליפ .ןעײטרַאּפ עדמערפ ןיא ןטָארטרַאפ ןעוועג ןענעז טיילעגנוי רעציװָארבמָאד
 ןגעק טנָאוו-ץוש עקיצנייא יד .ןעיידיא עדמערפ ראפ ףמאק ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז ייז

 ,ץיװָארבמָאד ןיא תונברה אסכ סָאד ןעוועג זיא תועפשה עדמערפ

 -ָארבמָאד ןופ רעצעלּפ-ףערטנעמאזוצ טפיוה יד ןעוועג ןענעז רעזייה עשינבר עדייב
 ןגעוו טדער ןעמ ןוא ןשטנעמ טימ טלופרעביא טרָאד זיא בוט םוי ןוא תבש .ןדיי רעציוו

 תודהיה-ירקע ןוא ןעמרָאפ עטלַא יד טקרַאטשעג טסבלעז ךיז ןופ ןרעוו םורַא יוזא .ץלַא
 .טלאהניא ןשידיי ןופ טקרַאטשעג ןוא טמערַאוורעד ,טשידייראפ ןרעוו ןעיידיא עיינ יד ןוא

 ןופ רעדָא שרדמה תיב ןופ העפשה יד ןעמונעגרעביא ןבָאה עכלעוו עכעלטנגוי יד

 ייז ןעייג ,טלעוו רעסיורג רעד וצ ךיז ןסייר ייז ןעוו ,ךעלביטש רעקסירט-רענילָאטס

 -עגפיוא ןבָאה עכלעוו רעדניק .רענעגייא רעד וצ רָאנ ,טלעוו רעדמערפ רעד וצ טשינ

 רעד ןיא ,רעדָא ,"הנביא ןיא ,"תוברת, ןיא ןענרעל ,רדח ןטלא ןיא ןייג ןלעוו טרעה
 טצישַאב ךיוא רע זיא ,עדמערפ וצ ןיוש טכירקרַאפ רעצעמע ןעוו וליפא .?לוש רעשידיי,

 .עדמערפ יד ןשיווצ דיי א ךיוא טביילב ןוא ןייזטסוווַאב ןשידיי טימ

 ןענעז ןצרַאה ןיא רעבָא ,געוו רעטלא רעד רעדיוורעד זיא'ס ןעמעוו תורוחב-םירוחב

 יד ,עלַא רָאנ ,עדמערפ וצ קעווא טשינ ןעייג ,ןאצה יבקע ןופ ליבש רעד טרעקנַארַאפ
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 עיינ ןיא עקַאט ןעייג רעדניק עשינבר יד ךיוא יוו ,עשיתבילעב יד ,עקידנטעברַא

 ןוא לארשי-ץרא ןייק ןעמעוו ,ןיילַא ךיז וצ ןריפ סָאװ ןגעוו ןענעז סָאד ,רעבָא ,ןגעוו

 ,טייקשידיי-תולג וצ ןעמעוו

 לארשי-בהוא רעד עיצמוחנ 'ר .ז

 סעפורג עשידיסח יירד יד טלייטעגסיוא ךיז ןבָאה ,רעפסָאמטַא רעקיזָאד רעד ןיא

 יבר רעדעי זיא רעדנוזַאב עפורג רעדעי ףיוא תעב ,לייט רעשידגנתמ רעד ךיוא ןוא

 םגה ,רעשיטסארד ןייק טשינ זיא גוליפ רעד .גנוטכיר רעסיוועג א ןיא העפשה לעב א

 -ערפער ,אשידק-הרבח ,םיטחוש :לשמל יוו ןעמעלבָארּפ עטטרַאשעגנָא ָאד ןענעז סע

 רעד ןיא לשמל יוו ,הכלהב שממ תועד יקוליח ךיוא לָאמַא ןוא ,ץוח-יפלכ עיצַאטנעז

 טרעוו ןוא ,רימחמ רעד זיא בר רענזערעב רעד רעכלעוו ןיא בוריע-טָאטש ןופ הלאש

 ,ןריסאפ טנעקעג טָאה ייברעד .םידיסח רענילָאטס עקינייא ךרוד טציטשעגרעטנוא ךיוא

 עיציא ,רעטָאפ ןייז טימ ןעמַאזוצ ,ןענעוואד םוצ ירפ-תבש טייג ,ןוז רעד ,ןאמגערב השמ זַא

 םעד רע טגָארט ןכל ,בקעי 'ר ברה יוו טלַאה השמ .לביטש רענילָאטס ןיא ס'נמחנ

 בר רעד יוו טלַאה ,רעטָאפ סהשמ ,ס'נמחנ עיציא 'ר ןגעקַאד ,טנעה יד ןיא קאז תילט

 .תילט ןיא ןוטעגנָא רע טייג ןכל ,שרדמה תיב ןופ

 רעמ כָאװ ךיז טימַאב דצ רעדעי .בר ריא ןעניישַאב וצ ךיז טקיסיילפ אתורבח עדעי

 ןָא טביוה עלעטעטש ןיא ץלא ןוא טכַאנרַאפ קיטיירפ ַא טמוק טָא .בר ןייז םמורלו ראפל

 רעטצנעפ עלַא ןופ ,טייקליטש א טשרעה ןסַאג יד ףיוא .תבש ןקילייה ןטימ ןעמעטָא

 עקידלקניפ ,טכיזעג קידנלַארטש ןייז טימ עיצמוחנ 'ר .טכיל-תבש יד סױרַא ןעלקניפ

 -סעיַאמ רעלופ ןייז ןיא ריט רעד ןיא ךיז טזייוואב ,דרָאב רעלַאכרַאירטַאּפ רענייש ןוא ןגיוא

 יד .סיורָאפ טירט א ,רערעגנוי רעד ,טימ ןעייג ,ענייז ןיז עקשטיגנוי עדייב .טייקשיטעט

 לקירב ןופ ןוא סַאג רעד וצ רעטצנעפ ןכיוה ןופ סיורַא ןקוק רעדניק יד טימ ןיציבר

 ןוא ןסאג עקיטייז יד ןופ .רעטיילגַאב ןינמ רעבלַאה ַא יו רעמ ּפָארַא ןיוש ךיז טזָאל

 עגנעמ ַא בר ןטימ ןָא טמוק ,שרדמה תיב ןיא זַא ,ױזַא ,ןשטנעמ ךָאנ וצ ןעמוק רעזייה

 ןיבמ א זיא ,דגנכש דצ רעד יצ ,רעטיילגַאב יד םורַא ךיז ןקוק ,קידנעייג יוזא ,ןשטנעמ

 ..? הכולמ רעשידיי רענייש רעקיזָאד רעד ףיוא

 ןעייג ,םשג רעדָא ,לט ןשטנעב ךָאנ יצ ,בוט-םוי ןרעדנַא ןַא ןיא רעדָא ,הנשה שאר

 ןעמ .ןענוואד סעיצמוחנ 'ר ןופ תוקיתמ סָאד ןגעוו טדער ןעמ ןוא שרדמה תיב ןופ ןדיי

 ןעוו .ןגָאמרַאפ רימ סָאװ ןסיוו ןוא ןרעה לָאז דגנכש דצ רעד זַא ,ךיוה ױזַא הנווכב טדער

 ןוא םיברוקמ ןעייטש ,קַאמשעג ןוא סיז ,תוכרב יד בר רעד טגָאז הפוח א רעטנוא

 ןוא דצ ןטייווצ םוצ קילב א השעמ תעב ןּפַאכ ןוא תחנ ןופ טנעה יד ךיז ןבייר

 א זיא רעכלעוו ,ןטַאט ןיימ ןוט וצ עפעשט ַא טשינ טסעגרַאפ קיונזעלב ריאמ קיציא

 ,ןתוחמ ,טסרעה, :רעטרעוו עכלעזַא טימ ,דגנכש דצ םוצ רעהעג ןוא דיסח רענילרַאק

 סלוקילומש יבר ךָאד רע זיא סנטשרע ,דלָאג עטרעטיילעג ךָאד זיא'ס ? דייר וצ זיא סָאװ

 ! ? רענייז םַאטשּפָא רעד טשרע ןאד ןוא .הכרבל םיקידצ רכז ,לקינייא סעלעסָאי יבר ,ןוז
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 ,רעליבָאנרעשט ןרהא 'ר :םילודג עמַאס !סוחי ,רָאנ טכַארטַאב !? תורוד עקידרעירפ יד
 רעכלעוו -- ,ז"ט רעקילייה רעד זא וליפא טגָאז ןעמ .רענישזיר רעד ,קידצ רעטפא רעד
 -רעטלע סניבר רעזדנוא ךיוא זיא ,"בהז ירוט,ה לעב רעד ,ונ -- ?ןגערפ וטסליוו ז"ט

 םעד ןופ יצ ,דצ סלקילומש 'ר ןופ יצ ,רָאלק טשינ ךיא סייוו ,תמא ןַא סָאװ .עדייז-רעטלע

 ןוא ריאמ קיציא טגָאז -- ,עדייז רעטלע רעד ז"ט רעד סָאד זיא דצ סקידצ רערטסא

 -םַאטש רעד זיא ארונטרב רעד זַא ,סיוועג זיא סָאד רעבָא -- דרָאב ןייז ךיז טצארק

 ."סעקינעשטעפ עלַא ןופ רעטָאפ

 סע גנוקריוו ַארַאפ סָאװ ןסיוו ליוו ,ןטַאט ןיימ ףיוא ריאמ קיציא טקוק השעמ תעב

 רעד זיא ארונטרב הידבוע 'ר ,עי ,עי, : תובהלתה טימ טקידנע ןוא דייר ענייז ןכַאמ

 ."ןיבר רעזדנוא ןופ עדייז רעטלע-רעטלע

 :ּפֶא ךיז טפור ןוא השעמ יד טָא ּפָארַא טשינ טגנילש ,רעבוד ןורהא ,רעטעפ ןיימ

 סעלעטע והילדג ךיוא ןוא ,קרַאמ ןיא שיפ טפיוקרַאפ רעכלעוו ,לסָאי ךָאד זיא ,יוזַא ביוא;

 ! "ארונטרב ןופ ךעלקינייא ךיוא ,"קיטסניד, רעד ןוא

 טעוו יבר רעד ,ָאש ,אש, :ןעיירש םיברוקמ יד .ןסירעגרעביא טרעוו סעומש רעד

 .ןרעה וצ חור-תחנ א תמאב טרעוו סע ןוא םיבוסמה לכ ךיז ןעגניזעצ ךיילג ."ןוגינ א ןגָאז

 ןיא ןעצמוחנ 'ר וצ ןיירא טמוק דצ ןטייווצ ןופ רעוו זא ,ךיוא טעשעג סע ןוא

 :רעמיצ ןטשרע ןופ םיבשוי עכעלטע ןרעפטנע ,בר םוצ ףראד רע זַא ,טגָאז ןוא בוטש

 טרַאװ ,םיבשוי יד טימ ךרוד ךיז טסעומש ןוא ןייטש רענעי טביילב ."טנרעל יבר רעד,

 א טימ טנעגעגַאב טרעוו ,רעמיצ ןיא ןיבר םוצ ןײרַא ךָאנרעד טייג ןוא לסיבַא וצ

 רעד ןעוו ןוא ןציז וצ ןטעבעג טרעוו ,םינפ קידלכיימש ןוא "םכילע-םולש, ןקיטומטוג

 ןוא סעומש א טּפינקעגנָא דלַאב טרעוו ,הכלה ירפס ןיא רעדנַאנַאפ ךיז טביילק חרוא

 םיקסופ יד יוזא יװ ,תומכסה ןוא תועד-יקוליח ןופ טניריבַאל ןיא ךיז טפיטרַאפ ןעמ

 טמוק יוזא .הכלה יד ןעמוקַאבסיורא ןוא תיצמתבש תיצמת םוצ טגנַאלרעד ךיז ןבָאה

 םעד חרוא רעד טגערפ סע ןוא ןסקעדַאק תואכרע עקשייוג יד ןגעוו ןדייר וצ סיוא ךיוא

 ערעייז רעביא קידנעטש ױזַא ךיוא ןציז םיטפוש ערעייז ןוא ןיד-יכרוע עשייוג יד יצ בר

 עקַאט ןטלָאװ לארשי ילודג זַא ,טסנרע ןוא ץרוק בר רעד טרעפטנע סע סָאװ ףיוא ,רעכיב

 -ןײרַא ןכָאװ רָאּפ א ךשמב ןוא דנַאל ןופ םינבר עלַא ןפורפיונוצ רָאי סעדעי טפרַאדעג

 םערָאװ ,םיברה תלשכה ידיל ןעמוק טשינ הלילח לָאז סע ידכ ,הכלה ירבדב ןטעברַא

 רעמ ףראד ןעמ ,ןורכז ןפיוא ןזָאלרַאפ טשינ ךיז רָאט ןעמ .םיכירצ ונא דומללו איה הרות

 ןענעק ךיז ןוא םירפס יד ןיא ןקוקניירַא רעמ ,א"מר ןפיוא ןייז ךמוס ךיז ןוא ןענרעל

 ימעט יד ןליפ וצ ידכ ם"במר םעד ןייז ספות ןוא ןענרעל ,וראק ףסוי 'ר ףיוא ןציטש

 "השעמ ידיל איבמה דומלת לודג תמחמ, ךורע-ןחלוש םעד ןענעק טוג ,הכלהה-יקומינו

 וצ סיוא טמוק קיטקַארּפ רעשינבר רעד ןיא, :ןייטשרַאפ וצ יוזא סע טיג עיצמוחנ 'ר

 עפורג רעטייווצ א וצ ןינע םעד קעװַא טריפ טרָאװ ןייא ּווו םיכוסכס ענעדישרַאפ ןזייל

 םעד ןָא טשינ טזייוו רע לייוו ,קסופ רערעווש א םינבר ראפ זיא ם"במר רעד .תוכלה

 ןעניפעג וצ טוג ךיז ןרעטַאמ לארשי ילודג .ןינע ןדנפערטאב םעד וצ ס"ש ןיא רוקמ
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 יד עקַאט זיא סָאד זַא ,ןיימ ךיא .הכלה יד ם"במר רעד טנקספ סע ןכלעוו ןופ רוקמ םעד

 ."םיקסופ ערעדנַא ףיוא ןרעג ךיז ןריטנעירָא םינבר יד סָאװ בילוצ הביס

 לקנַאי 'ר, זַא ,דצ ןטייווצ םוצ ברוקמ ַא ןופ דייר יד ןיא ךיז וטסנָאמרעד ױזַא ןוא

 קידנרעה ."הכלה ןופ ארמג טסייוו עיצמוחנ 'ר ןוא ארמג רעד ןופ הכלה ןעק ,בר רעד

 טשינ ןוא םידדצ עקידנטיירטש יד ןופ דייר יד ןענעז קיסייב וצ זא ,ךיז וצ וטסגָאז סָאד

 'ר יצ הנימ-אקפנ ןייק טשינ ריד זיא ללכב .ןעגנוקרעמַאב ערעייז ןענעז טעדנירגַאב

 ןענעק ןכָאנ ןעמוקעג םיא ייב זיא הכלה יד יצ ,הכלה רעד ראפ ארמג יד ןעק עיצמוחנ

 טייטש רעכלעוו דיי רעכעלרע רעסיורג א ריד ראפ טציז סע זַא ,זיא קיטכיוו .ארמג יד

 ,יוזַא ןיירא ךעבענ טעברַא רע ןוא לארשיב ןידו תד ןופ ,טייקשידיי ןופ ךַאװ רעד ףיוא

 .רעכעלשידיי רעמ ןוא רעטסנרע טסרעוו ןיילַא וד זַא

 ןכלעוו בילוצ ןינע םוצ קירוצ ןעמ טמוק בר ןטימ ךיז ןסעומשכרוד ןרעגנעל ַא ךֶא

 טגָאז ,בר ןרַאפ רָאלק ןיוש טרעוו ץלַא ןעוו ןוא .םיא וצ ןעמוקעג ךעלטנגייא זיא ןעמ

 ךיז טעוו רעטשרעבייא רעד, :ץכערק ןפיט ַא טימ וצ טיג ןוא תעד-תוח ןייז סױרַא רע

 ץרַאה סנדיי םעד יוו וטסליפ טנעמָאמ םעד ןיא ."ןייז ןייעמ ךָאנ ןלעוו רימ ,ןייז םחרמ

 .לארשי תבהא ןייז םידיב ןָא טסּפַאט וד ןוא םירוסי ענייד טימ טימ-טקיטייוו

 ,ןדיי שרדמה-תיב ענייז ייב ןעגנוריסַאּפ עלַא טסּווועג עקַאט טָאה עיצמוחנ 'ר ברה

 .תוחמש ערעייז טימ טיירפעג ךיז ןוא ,םירוסי ערעייז ןטילעגטימ טָאה

 רעטכָאט א סברוקמ ןייז ייב ןייז ןישודק רדסמ ףרָאד ןיא ןעמוקעג עיצמוחנ 'ר זיא טָא

 טימ ערעדנַא ךיוא ןא טקעטש ןוא החמש עצנַאג יד טימ טבעל בר רעד זַא טסעז וד ןוא

 עלַא וצ טנעָאנ זיא רע .ןתוחמ ַא יבר רעד זיא תוחמש ףיוא זיולב טשינ רעבָא .הודח

 סעמאמ יד ,סעכעבעב עשידיי יד ןפעלש עכלעוו ןרָאטוקעזקע יד .םיברוקמ ענייז ןופ תוגאד

 ץלַא סָאד ,ןליופ רעביא טעוועשוב סָאװ םזיטימעסיטנַא רעד ,רעדניק עקנארק יד ןופ

 .ץראה סבר ןיא טקיטסענעגנייא זיא

 ןופ גנולמַאז ַא ,רפס ַא סיורַא עיצמוחנ 'ר טמענ ,םיא טימ סעומש ַא ןופ ףוסל ןוא

 טימ ענעגנורדעגכרוד ןלעטש רָאּפ ַא ףיוא ןָא טזייוו ןוא ילארשיה רסומהו הרותה יריבא

 -- העפשה-הרות לפיוו, : טכארטרַאפ ףיט טגָאז רע .עיפָאסָאליפ-הרות ןוא לארָאמ-תודהי

 ליוו רע זַא ,טלָאמעד טסליפ וד ."הולש ליפיוזַא -- םיבוט-םישעמ לפיוו ,עפש ליפיוזַא

 ןייז זיא םעד בילוצ ןוא ,דיי רעצנאג א ןייז טסלָאז וד ,טייקשידיי ןייד ףיוא ןייז עיפשמ

 .סעומש רעגנַאל רעד טליצ םעד וצ ןוא טייקמַאזקרעמפיוא עצנַאג

 ןייק טשינ ןוא ןובשח-לעב ןייק טשינ בר רעד זיא םינינע-טלעג ענעגייא ענייז ןיא

 טגעלפ רע .טלעג-שחר ,טלעג-קספ ןבעג ףרַאד ןעמ לפיוו טשינ טגָאז רע .קדקדמ לעב

 ץלַא ןבעגּפָא ןוא ענעשעק יד ןרעקרעביא ױזַא רָאנ ,טלעג ענעמוקַאב סָאד ןלייצ טשינ

 ,ןיציבר רעד

 םייב ,בוטש ןיא .ותלוכי יפכ יוו רעמ ןבעג רע טגעלפ עקיטפרעדַאבטיונ ראפ ךיוא

 זיא בוטש ןיא .עטזיירעגוצ ןה ,םיבשוי עקידנעטש ןה ,ןדיי עכעלטע דימת ןציז ,שיט

 ןוא םלוע לש ונובר םוצ תומוערת ןָא ,הבחאב לבקמ זיא עיצמוחנ 'ר רעבָא ,תוקחד א

 ערעדנַא ןיא ןענעז עכלעוו ,רעכיב עלאקירטעמ יד .רענייז הדע רעד יפלכ ןעגנורעדָאפ ןָא
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 -נייק רעדניק ענייז ייב ןוא ןעיצמוחנ 'ר ייב ןבָאה ,טלעג ןכאמ ןופ רוקמ א ןעוועג טנעה

 א ףיוא ןסױטשעגנָא לָאמַא ךיז בָאה ךיא .הסנרפ ןופ רוקמ ַא יוו טנידעג טשינ לָאמ

 סעיצמוחנ 'ר ,ןעלקיציא 'ר ףיוא טרעזייבעג ךיז טָאה סעיסָאי-בקעי ןועמש תעב סעומש

 טקידעלרעד ןינע ןרעווש ַאזַא ןוא ןשָארג א רַאפ טברַאטש ריא ,םינלטב ,דלַאוועג+ : ןוז

 ."טסיזמוא ריא

 טימ רע ןוא ןעיצמוחנ 'ר טימ תוברקתה וצ ןסירעג ךיז ןבָאה םינוירב עשיטָאטש יד

 .טייקשידיי וצ טכאמעג רעטנענ ןוא טמיוצעג לסיבַא ןטלַאהעג ייז טָאה העפשה יייז

 ךיז ןזָאלּפָארַא :ןעוועג זיא הטיש ןייז רעבָא ,טלמרומעגרעטנוא טָאה דגנכש דצ רעד םגה

 טריבורפעג טָאה ברוקמ א ןעוו ןוא .ןבייהפיוא ייז ןענעק וצ ידכ עטושפ יד וצ לסיבַא

 וצ םינוירב יד ןופ טייקטנעָאנ רעקרַאטש וצ רעד ןגעוו גנוקרעמאב א םיא ןכַאמ

 ןענעז ,ןדיי יד :לוכיבכ ןופ ןענרעל ךיז ףרַאד ןעמ, : טרעפטנעעג עיצמוחנ 'ר טָאה ,םיא

 ידכ ייז וצ טרעדינעגּפָארַא לוכיבכ טָאה ךָאד ןוא האמוט ירעש ט"מ ןיא םירצמ ןיא ןסעזעג

 ןבעגנייא רשפא ךיז ןעק סע ןוא תוברקתה ןיימ ןליוו ןדיי ןעוו ,רעבירעד ,ןבייהוצפיוא ייז

 ."יאדכ ךָאד זיא ,תוקלא וצ ןרעטנענרעד ןוא ןטלַאה וצ ייז

 רערעסערג רעד רעביא בר ןעוועג עיצמוחנ 'ר זיא ןרָאי קילדנעצ יירד ךרעב

 ןבָאה ןענַאגרָא עוויטארטסינימדַא ןוא עשיטילָאּפ יד .םיבשות רעציװָארבמָאד ןופ לייט

 ןשרעהַאב ןטעיווָאס יד ןעוו ,ןליופ ןופ ךיז ןלַאפעצ ןכָאנ .טקיורמואב לָאמ ליפ םיא

 עשיטעיווָאס יד וצ ןפורעג עיצמוחנ 'ר טרעוו ,עניארקוא-ברעמ ענעפורעג יוזַא סָאד

 זַא ,ןביירשרעטנוא קיליוויירפ לָאז רע ,גנורעדָאפ א םיא ןלעטש ייז ןוא רעבָאה-טכַאמ

 טרעפטנע םעד ףיוא .טכאמ רעשיטעיווָאס רעד תבוטל שרדמה-תיב ןופ ּפָא ךיז טגָאז רע

 ףיוא טשינ ,לייטרוא-סגנַאגרעטנוא ןייק רעטנוא טשינ טביירש שטנעמ א, :עיצמוחנ 'ר

 וצ ןעלטימ גונעג טציזאב ריא .קלָאפ ןייז ףיוא טשינ ןוא ,טָאטש ןייז ףיוא טשינ ,ךיז

 ."טפירשרעטנוא ןיימ ןָא שרדמה-תיב םעד ןבָאה

 ןדייל ןוא םירוסי יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ,תולייח סרעלטיה ןופ ןרישרַאמנײרַא ןכָאנ

 יקסווָאדישז; םעד ןלַאפַאב ךיילג ןענעז םייוג רעיטסערעב ןוא רעפורק .בוטש סבר ןופ

 זיוה ס בר ןיא ןייז םקונ ךיז בוח א טליפעג ןבָאה ןטָאירטַאּפ עשיניארקוא עטוג ."ןיבַאר

 .דרָאב יד בר םעד ןרױשעגּפָא ןוא ןיציבר רעד ןגָאלשעצ ,טביורעג טָאה ןעמ ןוא

 -עגסיוא ןוא ןדיי טרעדנוה ףניפ קרַאמ ןפיוא טגָאיעגנעמַאזוצ טָאה ןעמ ןעוו ,גָאט םענעי

 טָאה ןעמ .םכותב ןעוועג ךיוא בר רעטלַא רעד זיא ,ןסיש וצ דרע רעד ףיוא ייז טצעז

 ןטידנאב עשיניארקוא עדנַאב א ןעמוקעג רעדיוו זיא סנגרָאמוצ רעבָא ,ןסָאשעג טשינ ןאד

 טמענ קושטלירווַאג עיסַאװ .ןעגנערבמוא ןוא ןקינייפרַאפ וצ בר םעד טריפעגקעויַא ןוא

 .טנעה ערעייז ןופ ןקידעבעל א םיוק סיורַא בר םעד

 סעיצמוחנ 'ר זיא ,הטיחש רעד זיב ,דחפ ןוא טיונ ,ןייפ ,םירוסי ןופ ןטַאנָאמ 14 יד ןיא

 ןגיוא סנעמעוו ןיא ,לארשי-בהוא םעד ןופ ליוו ןעמ .רעכוזאב ןופ טרעגַאלַאב שממ זיוה

 טדער רע רעבָא ,טרָאװ א סעפע ןרעה ,רעצ רעשידיי רעצנַאג רעד טלגיּפשעגּפָא זיא'ס

 ןאד טָאה ,עיצובירטנָאק ןגעוו טארנדוי ןיא גנוציז א תעב ,לָאמ ןייא זיולב .טשינ

 ,("ןדיי, טרָאװ סָאד -- טנָאטאב קרַאטש טָאה רע) !ןדיי ,ןדיי, :טגָאזעג בר רעד
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 עכעלקערש יד זַא ,ןרעוו ןָאטעג ףרַאד ץלַא ,היח רענעגושמ רעד ןופ סעּפַאל יד ןיא ןגיל רימ

 סע סָאװ ,ץלַא ּפָא טיג ,רעדירב ערעייט ,ןכל .ןרעוו טלמירדנַא תעגושמ ריא ןיא לָאז היח

 ."ןבָאה תונמחר לָאז טָאג ןוא .ָאד רָאנ זיא

 א ןעמוקעגרָאפ ,ָאטעג ןיא דידי ַא םעניימ ייב זיא ,הטיחש רעד ראפ ןכַאוו ייווצ

 !ןדיי; :רעטרעוו יד טימ עיצמוחנ 'ר ּפָא ןאד ךיז טפור ןדיי-ןינמ םעד וצ .הלימ-תירב

 טשינרָאג לָאז ,וניבא םהרבא לש ותירבב דניק סָאד ןייז סינכמ ןופ הוצמ רעסיורג רעד ייב

 ךָאנ ןלעוו ןדיי .ןרעוו טרעדנעעג טשינ לָאז ןיד םוש ןייק ןוא ,גהנמ ןייק .ןרעוו טרענימעג

 ךס ַא ןופ יוו יוזא ,םיעשר עקיטציא יד ןופ ןוא לאוגה תאיבב ןעיירפ וצ ךיז ,ןייז הכוז

 ךס א טימ רעבָא ,ליטש טָאה רע ןוא ."ןביילב טשינ רכז ןייק טעוו .םיעשר עקידרעירפ

 .טנייוועג ןבָאה עלַא רימ ןוא "םילואג וחבש השביל םוי, ןעגנוזעג ץרַאה

 יסעג ַא ןסירעגניירַא רעמיצ ןיא בר םוצ ךיז טָאה הטיחש רעד ראפ געט יירד

 .םירפס יד ןיא טרעטשינעג ןוא ןפרָאװעג ךיז טנוה רענעגושמ א יוו ןוא ריציפָאדָאּפַאט

 רעד ףיוא ּפָאק םעד טראּפשעגנָא טָאה ,רפס א רעביא ןסעזעג זיא רעכלעוו בר רעד

 םעד טקוקעג ןוא רפס םענעפָא ןפיוא טגיילעגפיורא טנאה עטכער יד ,טנַאה רשקניל

 .ןיירא ןגיוא יד ןיא ךיילג חצור

 א לוו ,רע טָאה ,קילב סבר םעד רעווש ןעוועג ,סיוא טזייוו ,זיא שטייד םעד

 ןיא זַא ,זיא ערעל ןייד ,עדוי עכערפ וד ,רעטעװרענָאד , :ןגירשעצ ךיז ,רענעגושמ

 רעייז רעבָא ,קרַאטש ןוא קיטכעמ -- ןעדוי עקיזייל -- ריא טייז ,טלעוו רעשיזיפאטעמ רעד

 ."וצניהַא, ןריטרָאּפסנארטרעבירא ךייא רימ ןלעוו לענש

 סנאשיילפ קיציא םורַא ףיונוצ ךיז ןביילק ןדיי .ןגרָאמירפ רעטצעל רעד זיא טָא ןוא

 ןעמ ,ןדיי יד ,ייז טלייצ ןעמ .טַארנדוי רעד זיא טרָאד .בוטש סבר ןופ טייוו טשינ לרעיומ

 ןוא רעטצנעפ םענעפַא םייב עיצמוחנ 'ר טייטש ,ןָא גָאטראפ ןופ .ןעמָאנ םייב ןדעי טפור

 ןרעביפ ןגיוא יד .טרענייטשראפ ןוא ןפמורשעגנייא זיא םינפ ןייז .שחלב סעפע טגָאז

 ? סָאװ ?ןעשעג ָאד טעוו סָאװ .ורמוא ןיא

 ןייק ןרָאװעג טריפעגרעביא .ןדיי עשלטעטש ערעדנַא ךס א יוו ,זיא עיצמוחנ 'ר ןוא

 -רַאפ ןוא רענעגָאלשעצ א ןוא .םיוצ ןכיוה א רעטנוא ןרָאװעג טראפשראפ ןוא ענראס

 יד סיוא ךעבענ ןדיי ןדער טייצ רעבלעז רעד ןיא .רוביצב טרָאד טנוואדעג רעטקינייפ

 טנוואד רעטציא, :בר םעד וליפא ןגערפ עקינייא ןוא ןצכעוטפיוא סלוכיבכ ףיוא לַאג

 7? ךיוא טציא ,ונבר ? ריא

 סחנפ ןוא .בר םוצ ןעגנַאגעגוצ ןדיי ןענעז ,שרַאמ-ןטיוט םוצ סױרַא זיא ןעמ רעדייא

 טָאה "7? יוזא םלוע לש ונובר רעד טוט יאמלה, :םירבדמה שאר רעד זיא רעפָארטסינַאמ

 הרשע יד ןעוועג עידומ טָאה לודג ןהכ לאעמשי 'ר ןעוו, :טגָאזעג ױזַא ייז וצ בר רעד

 אטח ןראפ םירוסי ןיא ןברַאטש ןזומ ייז זַא ,ןרָאװעג רזגנ זיא למיה ןיא זַא ,תוכלמ יגורה

 עסיורג הבשחמ ןיא ןוא ץרַאה ןיא טַאהעג טייז ןייא ןופ ייז ןבָאה ,ףסוי תריכמ ןופ

 סָאװ ןדירפוצ הבשחמ ןוא ץרַאה סָאד ןעוועג זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא .תומוערת

 ןפיוא ןפורעגסיוא טָאה בר רעד ןוא ."םיטבשה םוקמב ןבילקעגסיוא ייז טָאה לוכיבכ

 .תורודה לכ ףוס דע ןייז ןוא ןייז ךָאנ ןלעוו ןדיי ,יחצנ םע ןא ןענעז רימ ! ןדייא : לוק
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 ,ןידה תא םכילע ולבק ?זדנוא טימ רָאפ טמוק סע סָאװ ,ןעוועטנורגרעד ךיז ןעק רעוו

 ."םשה שדקמ טייז ןוא םידידיו םיקידצ

 והכה בקעי 'ר ברה .ח

 -נעזערפער יד .טלַאהניא ןיא קיטראנגייא ןעוועג זיא תונבר רעציװָארבמָאד סָאד
 תודע עקיטרַאנדישרַאפ ייווצ ףיוא העפשה טַאהעג טָאה ,סעווטסייבר ייווצ ןופ ץנאט
 -ראפ לסיבַא ךיוא ןעוועג עקַאט ןענעז ,םינבר עקידנעייטש ץיפש רעד ןיא ,יד .םידיסח
 ןזומ ,ןרָאי רעקילדנעצ ענעפָאלעגּפָא יד ףיוא קירוצ קוק ַא ןביג רימ ןעוו .קיטרַאנדיש

 טשינ תונברה-אסכ סאד טלָאװ ,בר ןייא רָאנ ןעוועג טלָאװ סע ןעוו זַא ,ןייז הדומ רימ

 עדייב ןופ ןעוו ןוא .טלַאהניא ןשידיי םוצ טלעפעג ךס א טלָאװ סע ןוא ץנַאג ןעוועג

 ןורסח םעד רימ ןטלָאװ ,רענילָאטס רעד ,רעדָא ,רענזערעב רעד טלעפעג טלָאװ םינבר

 ,טליפעג קרַאטש

 םידמול ךס א ןעוועג םידיסח רענילָאטס יד ןשיווצ ןענעז ,הריטּפ סעיציא 'ר ךָאנ

 לָאצ ןיא ןה ,טקנופ-ךיוה ריא ןיא ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא הדע יד טָא .הרות-יגלפומ ןוא

 .גנולקיווטנַא רעקיטסייג ריא ןיא ןה ןוא

 טשינ ,ברה-ןב ןייק טשינ ,טרָא סעיציא 'ר ףיוא ןבילקעגסיוא טשינ ןעמ טָאה ךָאד

 א ןופ ןוז א ןשטנעמ ןגנוי א רָאנ ןדמל ןטלא ןייק טשינ ךיוא ,לקינייא שיבר ןייק

 .טאדלָאס רעטנידעגסיוא סָאװ-רָאנ א ,סרענרעל ןופ החפשמ רעשידיסח ,רעציװָארבמָאד

 ,ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא ,בגא .ןדירפוצ ןצנַאג ןיא טשינ הליחתכל זיא יבר רענילָאטס רעד

 ,עיטסאניד רענילרַאק ןופ שרוי רעד ,ןיילַא ןיבר רענילָאטס ןקשטיגנוי םעד טָא וצ ןעוו זַא

 ןא ןעמוקעג זיא -- ,"אקוני רענילָאטס רעד, םויה דע ךָאנ טפור טלעוו יד ןכלעוו --

 לבלובמ לסיבַא ,לגניי-יבר םעד קידנעעזרעד ןוא ,רדח סנורהא-תיב ןופ ,דיסח רעטלַא
 ףיוא םיא וצ ןוטעג גָאז א ןוא ,טקרעמַאב סע יבר רעגנוי ,רעגולק רעד טָאה ,ןרָאװעג
 ראפ ,רעבָא ."איסטיבַאר א ,ַאיסטידַאר עינ ירַאטס ,ליראוואג ַאקשודעיד, :שיסור
 ןייק טשינ ןוא בר ןשידיסח ןטרָאיַאב א יבר רעד ליוו ,םידמול עריא טימ ץיװָארבמָאד
 ריא ןיא טסעפ רעבָא זיא םידיסח רענילָאטס הדע רעציווַארבמָאד יד .טאדלָאס ןגנוי
 םירפא ןופ שארב ,עיצאגעלעד א .טקַאפ םענעעשעג 8 ראפ ןיבר םעד טלעטש ןוא הטלחה
 -ַארבמָאד סָאד זַא ,ןיבר םעד ןדלָאמעג ןוא ןילָאטס ןיא טלעטשעגוצ ךיז טָאה ,קישטניפ
 לסיבַא .בר רעד לקנַאי ,םענעגייא רעזדנוא ךרוד טצעזאב זיא תונבר-לביטש רעציוו
 טסַאג רעד יוו ,ץיװָארבמָאד ןייק ןעמוקענּפָארַא זיא יבר רענילָאטס רעד זַא ,רעטעּפש
 -רַאפ ,ןשטנעמ עכעלטלעוו עגולק ביל טָאה רעכלעוו ,יבר רעד טָאה ,בקעי 'ר ברה ןופ

 טשינרָאג טלָאװ רע ייהעלע ,בר רעד לקנַאי 'ר ןגולק ןטימ טייצ ערעגנעל א טגנערב
 רעטייווצ רעד ןופ םידיסח יד ,דגנכש דצ רעד ןגעקַאד .ָאװסטאדלָאס ןייז ןגעוו טסווועג
 ןיא יו ןטנעמָאמ עסיוועג ןיא ןוא ןסעגרַאפ טשינ םעד ןיא אקווד ןליוו ,ָאװטסייבר
 ןעמ טָאה וינפב םורָאװ) וינפב אלש ,ןעמ טגעלפ ,ןגארפ אשידק-הרבח רעדָא םיטחוש

 לקנַאי, -- :ןײרַא דרָאב ןיא ךיז ןגָאז ןרעה (..."ןתלחגב ריהז יוהו, םעד ןיא טקנעדעג
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 רענילָאטס הדע ןייז ןופ גנונעפָאה יד טָאה בר רעגנוי רעד טָא ,רעבָא ."טאדלָאס רעד

 ןוא ס"ש רעביא ןרָאי לסיב רָאּפש א קידנציז .טשיוטנַא טשינ ץיווָארבמָאד ןיא םידיסח

 ,תודמול ןייז קנַאדַא ,בר רענעגייא רעד טָאה ,ןעמעלבָארּפ ןוא ןגארפ ןיא ךיז קידנפיטרַאפ

 יוו ןהו גיהנמ א יוו ןה ,הדע ןייז ןופ ץיפש רעד ןיא טלעטשעג ךיז ,דנַאטשראפ ןוא תוחקפ

 גנירג ןוא עגנַאל עצרַאווש ךעפ ַא ,טכיזעג טַאמ א טגָאמרַאפ טָאה רע .טפושו ןייד ,ןד נל ַא

 עצרַאװש א ןגָארט טגעלפ רע .ןגיוא עצרַאווש ,עדלימ עסיורג ןוא דרָאב עטעװעדלַאפעג

 רע ןעוו .ּפָאק ןפיוא טקורעגפיורַא לסיבַא ,טוה ןשינבר ןקיצנַאלג ַא ,עטָאּפַאק ענעדייז

 ענעבילקעג ןטיש ךיז ליומ ןייז ןופ ןגעלפ ,ןשטנעמ-לביטש יד טימ ןדער אתורבחב טגעלפ

 רע זיא ,םעד ץָארט .םעה לכמ הובג הלעמו ומכשמ ןעזעגסיוא טָאה רע ןוא לרעפ

 ,םידיסח-םירבח עלַא ןופ רבח רעקילָאמַא ,רעבלעז רעד ,ןבילבעג קידנעטש רעבָא

 טגעלפ לשמל יױזַא .יבר ןבלעז םעד ןוא ןייא וצ רערָאפ ןוא לביטש ןבלעז ןיא רענווָאד

 עקידנעטש יד ץוח א ,טפָא ןוא -- ארמג רועיש םעד קידנענרעל ןוא קידנגָאז זַא ,ןריסַאּפ

 יד זיא -- ,ןענרעל ןיא ןסעומש רעביא ןייז לפלפמ ךיז םידמול רעטנוא ןעמוק סרענרעל

 םעד ,סעקשטימוחנ ךורב וצ יוו ,ןדמל םעד סעשידק רַאזַאל וצ ענייז טפאשרבח עבלעז

 -תונעט עקידנעטש ןוא רעפיירגנָא יד ,םישפח עמערטסקע יד טימ זיולב .רערעהוצ ןטושפ

 ,לָאמ ןייא .גנורירַאב ןיא ןעמוק וצ ןטימעגסיוא רע טָאה ,לַארָאמ-תודהי ןגעק רעבָאה

 ןיא ,חרכה א זיא סע ןעוו, :סױרַא ךיז רע טגָאז ,גנולמַאזרַאפ רעכעלטנפע ןַא תעב

 ןיילק ,קידצמח א ןעוו זַא ,ןעקנעדעג ןעמ ףרַאד ,ייז טימ ןרירעּפָאָאק וצ םינינע עסיוועג

 ,ּפָאט םעד קידצמח עלעפעל סָאד טכַאמ ,ּפָאט ןקידחספ ןסיורג ַא ןיא ןיירַא טלַאפ עלעפעל

 .םיחתור םימ ןוא רעייפ רָאנ ,עלעפעל ןופ ץמח םעד טשינ טרשכ ילכ עקידחספ עסיורג יד

 -בשומ טימ ךיוא זיא יוזא .עלעפעל עניילק סָאד ןרשכסיוא ןעק ןבייר ןוא ןרעייש סָאד

 םימ ןוא רעייפ ןיילַא זיא ןעמ ןעוו ,גנורירַאב ןיא ןעמוק ןעמ געמ ייז טימ -- : םיציל

 ."שפנ תריסמ ולוכ ,דיי ולוכ ,הדובע ולוכ ןיילַא ,םיחתור

 ,םיא וצ ןיירַא טמוק ןעמ זעוו .ןענרעל סָאד ךישממ רעטייוו זיא בקעי 'ר ברה ןוא

 זא ,ךיוה ןדער ןוא ךיז ןעמירַאב םיברוקמ ענייז .ארמג רעד רעביא ןציז םיא ןעמ טפערט

 ןגָאז יי ס"ש לָאמ עטרעפ סָאד ןיוש טנרעל בר רעודנוא, :ןרעה לָאז דגנכש דצ רעד

 ענייז וצ בקעי 'ר ברה סױרַא טרָאפ טָא ןוא .(בר רעד לקנַאי רָאנ ,בקעי 'ר ברה טשינ

 הווקמ א טרָאד ןרשכ וצ ידכ ,עבוד ףרָאד ןיא ןעניווו עכלעוו .םירבח-רדח עקילָאמַא ,ןדיי

 ןיוש זיא הווקמ יד .לימ ןייז ייב ןכַאמ טזָאלעג טָאה רענלימ רעד ץנָאיַאז השמ 'ר סָאוו --

 :ןכַאז ךס א ןגעוו טדער בר רעד .ןעמַאזוצ ןעגנערברַאפ רעפרעד רָאּפ א ןופ ןדיי ,רשכ

 .טפארק-רעסַאוו ןוא טפול ,סענישַאמ יד ןוא לימ ןגעוו ,הרהטו אמוט ,הווקמ תוכלה ןגעוו

 םייח 'ר ,םעניימ ןטַאט םוצ .ןסיוו ץלא ןלָאז םירבח-רדח עשיפרָאד ענייז זַא ,ליוו רע

 שמוח ןענרעל ןביוהעגנָא בָאה ךיא ןעוו ,םייח ,טסקנעדעג, :ּפָא ךיז רע טפור ,רעבוד

 טימ טפאשרבח יד סָאװ ןדירפוצ םלוע רעד זיא יוזא ןוא ."רעשטנעב ןיימ ןעוועג וטסיב

 .ןָא ךאנ טלַאה םירבח-רדח עקילָאמא

 טגניז ןעמ .בוט לכ טימ טקעדַאב שיט רעד ,רוביצב ןעמ טגנערברַאפ ךָאנרעד

 קסוע זיא ןעמ תושעמ עשידיסח טלייצרעד ןעמ ,דוקיר א טּפַאכ ןעמ .םינוגינ רענילראק
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 רָאנ ,"ןוגינ א ןענרעלסיוא ךיד לעוו ךיא ,םייח, :טגָאז בקעי 'ר ברה ןוא הרות-ירבד ןיא
 ןעמַאזוצ בר ןטימ ןדיי-ספרָאד עלַא ןוא םיא רע טסעגראפ ןביוהנַא ליוו רע יוו ךיילג
 רעד .ןעגנולייצרעד עקס'מש-לעב ,עשידיסח עטלַא וצ רעביא טייג ןעמ ןוא קיצרַאה ןכַאל

 ןייק ןענעווַאד םוצ ןרָאפוצסױרַא גָאטרַאפ ךיז טיירג רע ,ןעמעלַא בר רעד טנגעזעג ךָאנ

 יר ברה טקעוו ,ןטעב יד ןיא ןיוש ןגיל עלַא ןעוו ,םורא העש א ןיא רעבָא ,ץיװָארבמָאד
 טסיג ,ףיוא טייטש ,רעדנעס ,םייח, : סיוא רע טפור רעטלַארטשעצ ַא ןוא ןעמעלַא בקעי
 רעבלַאה ךָאנ טייוו ןיוש זיא סע ."ןוגינ םעד טנָאמרעד ךיז בָאה ךיא .רעסַאװ-לגענ ּפָא

 ,סעלעניז קילעז םייח ,רעפמאילש קחצי :ייז ןשיווצ ,ףיונוצ ךיז ןעמוק םינכש עלַא ,טכַאנ

 טכָאק ,םולשה הילע ,עמַאמ ןיימ .סנטק-תילט יד ןיא טציז ןעמ .רעצינשזערעב רעד לאוי

 ךָאנרעד .ןיירָא גָאט ןסיורג ןזיב יוזַא טגניז ןעמ ןוא טציז ןעמ ןוא ךלימ ןַאפ ַא ףיוא

 -סיוא ,םינינע טלעוו ןגעוו רעדיוו טסעומש ןעמ ןוא ןענעװַאד ךיז ןעמ טלעטש

 .דוקיר א ןיא קעװַא ןעמ טייג לָאמא ךָאנ ןוא תוישעמ עשידיסח ןוא הרות טימ טשימעג

 -מָאד ןייק בירעמ תליפת וצ קירוצ בר רעד ךיז טזָאל ,ךיז ןענעגעזעג ןעמערַאװ א ךָאנ

 .ץיוװָארב

 רעבָא ,דצ ןטייווצ ןופ םידיסח שטָאכ ,ןדיי טימ רעפרעד ךָאנ ָאד ןענעז געוו ןפיוא

 ןוא רעציווירק לכימ סױרַא ןעייג סע ןוא רעכעלטנזעוו ןייק טשינ ךָאד זיא גוליפ רעד

 בר םעד טעברַאפ ןעמ ןוא רענישילַאז םהרבא ,יכדרמ ,עיציא ךיוא יוו רעציווירק לסָאי

 יוזא .תוישעמ עשידיסח טלייצרעד ןעמ ,רעדיוו ןעמ טסעומש .בוטש ןיא ןעלכימ 'ר וצ

 .טיורב-טנווא ןקיטעפש םוצ טשרע םייהַא טמוק בר רעד זא

 ,הנותח א ,לָאמ-סנק א ,תירב א תעב :לעיצעּפס ,םינבר ערעזדנוא ןופ רָאפסױרַא ַאזַא

 ןסַאמ יד וצ םינבר יד ןופ טייקטנעָאנ יד .גנוניישרעד עטּפָא רָאג ַא ןעוועג זיא ,לג"דא

 ןעמערַאװ א ןבעל רעייז ןבעג ןוא טייקשידיי עקיצרַאה ,עטושפ ןצנַאלפנייא ייז ןיא טגעלפ

 ,ןטפנוקנעמַאזוצ עקיזָאד יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה עכלעוו עכעלטנגוי יד .טלַאהניא

 .ןעמוק סניבר םעד טקנעדעג גנַאל ןבָאה ,ןדיי עשיפרָאד ,ערעטלע יד ךיוא יו

 טנרעל ,בר רעד ,לקנַאי רעזדנוא; :ןגָאז יוזא ןעמ טגעלפ ,ןענרעל סבר םעד ןגעוו

 םשל אקווד טשינ ןוא ןיירָא טלעוו רעד ןיא םתס טשינ .תילכת ןסיוועג א טימ הרות

 ידכ ,ןגעוו ןדיי הדע ןייז ראפ ,טלעוו רעד ףיוא ָאד ,ןענרעל ףרַאד רע לא אבה"םלוע

 רקוע, א ןייז ןענעק וצ ידכב טשינ טנרעל ,בר רעד לקנַאי 'ר .ןייז ךירדמ ייז ןענעק וצ

 ענעלַאמעצ ןופ לייוו ,הטיש סבר רעזדנוא טשינ זיא סָאד .ןיינ ,"הזב הז םנחוטו םירה

 סעפע ךיז טפַאכ םיור ןקידייל ןיא ןוא ללח רעקידייל א טביילב ,גרעב ענעסירעגפיוא

 רענרעל לייוו .ךיוא סנשטנווועגמוא סעפע לָאמַא ןוא ,רעסַאוו זיא ,טפול טשינ ןעוו ,ןיירַא

 טנרעל בר רעזדנוא .סרהו הריתס ךָאד זיא ,טפול רעד ןיא ןפרַאוו ןוא גרעב ןסייר סָאוו

 טצונ סָאד לייוו ,תוישוק ןייק טשינ רע טכוז ןענרעל ןיא .דומילה רודיס םשל ,ןינב םשל

 תעדה לוקיש ןוא ארבס ןייז לָאז רע ידכ ,ול עייסמדדאנת א ,רעסעב טכוז רע ,טשינ םיא

 ליוו, : ןגָאז ןגעלפ ענייז םיברוקמ יד ."קיטקַארפ רעשינבר רעד ןיא ןדנעוונָא ןענעק

 טשינ ןוא ןטלאהאבסיוא סעפע םיא ןופ ןליוו ביר-ילעב ייווצ ןעוו זיא ,וילע הרובס ותנשמ

 ערעייז רעטנוא ןופ סױרַא סע טמוקאב ןוא םעד וצ ךיז רע טעוועטנורגרעד ,ןגָאזרעד
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 ברה ייב טקעלּפטנַא ךיז טָאה ,תמא םעד ןעמוקַאבסיורַא ןופ הנובת עקיזָאד יד .רעצרעה

 ןוא ןדיי ןשיווצ ךיוא רָאנ אפוג ןדיי ןשיווצ םינינע ןיא רָאנ טשינ ןוא לָאמ ליפ בקעי 'ר

 ןגעק עדעבַאי א טריפרַאפ טָאה אידוס יָאװָארימ רעד זַא ,לָאמַא ןעשעג זיא'ס .ןטסירק

 -רעדנַאנַאפ לָאז רע זַא ,הנווכ רעד טימ בר םוצ טעדנעוועג ךיז טָאה ןוא ןַאמצַארק לציא

 -ימעסיטנא רעוועיק ןעוו טייצ רענעי ןיא סָאד זיא ןעוועג .ותבוטל עדעבַאי יד ןעלקיוו

 רעטייווצ רעד ןופ "ישָארג אווד, רעוועשרַאוו יד ןוא ,טייז ןייא ןופ ןעגנוטייצ עשיט

 ןוא םילוזלז ,האנש ןוא סאה טימ גנורעקלעפַאב עכעלטסירק יד טזייפשעג ןבָאה טייז

 ןציזאב ,טכירעג ןכעלרעזייק ןיא, : ַאידוס יִאווארימ םעד טרעפטנע בקעי 'ר ברה .םילובלב

 םוש ןייק ,עטַאלַאּפ רעוועיק זיב וליפא ,סעינדוס ןגעלָאק ענייד טשינ ןוא וד טשינ ,טשינ

 ןייד זַא ,וטסליוו ,ןַאמצַארק לציא ןדיי םעד סטכעלש ןָאט ןענעק וצ ,טכער עשידירוי

 זיא סקעדָאק רעשידיי רעזדנוא .ץירפ ,ןיינ ?בר רעשידיי רעד ןריפכרוד לָאז עדעבַאי

 ,"ךיילגוצ ןדיי-טשינ ןוא ןדיי ,ןשטנעמ ןדעי ןופ טייקיטכערעג יד ּפָא טיה ןוא ןייר-שילַארַאמ

 ןיא .דַאחַאטס ןזיב טרעדיילשעג ןרעוו ןעיימרא סרַאצ םעד זעוו ,ןטייצ ןעמוק סע ןוא

 ףיוא םילובלב ןכאמ ןלַארענעג יד .יימרא ןא ןופ בַאטש רעד טריטרַאווק זיא ץיווָארבמָאד

 ןקעדראפ וצ םעדכרוד ןעניימ ןוא דנַאלשטייד תבוטל שזַאנָאיּפש ןטשרמולכמ ןגע + ןדיי

 ,תמא .ןשטנעמ ןעגנַאהעג ךעלגעט-גָאט ןרעוו גרַאב רעיטסערעב ףיוא .תולפמ ערעייז

 טלעטשעג ןבָאה ,תורצ עקידרעטעפש יד .ךס א רעייז ,ןדיי רעבָא ,ךיוא ןקאילָאּפ ןוא ,ןסור

 -ַארבמָאד רעטנוא סעידעגַארט ענעי רעבָא .גרַאב רעיטסערעב ןפיוא תוילת יד ןטָאש ןיא

 ןבָאה עכלעוו ,ןדיי טּפַאכעג ןעמ טָאה טייצ רענעי וצ .ןרעוו טקעדעגפיוא ךָאנ ןזומ ,ץיוו

 יז טָאה'מ ןוא עטקיטכעדרַאפ יוו טרעלקרעד ייז ,טנָארפ ןופ טייוו טשינ ןענופעג ךיז

 -פליה טליפעג ךיז טָאה גנורעקלעפאב עשידיי יד .גרַאב רעיטסערעב ןפיוא טכארבעגמוא

 ןופ ןסיירוצסיורַא ןעגנולעג ָאי עקינייא זיא סע ןוא טימאב ךיז טָאה ןעמ שטָאכ ,זָאל

 ייב ןאמצַארק סענַאמ רעגָאװש ןיימ טּפַאכעג טַאהעג ןעמ טָאה ,לשמל ױזַא .תוומה-ךאלמ

 ,לָאטיּפש ןרעטניה ,בורג ןיא טרעדיילשעגניירא םיא טָאה ןעמ ןוא בוטש ןיא ךיז

 ןעק בקעי ןמצלז ברה זַא ,ןגָאז וצ ןלאפעגנייא םיא זיא טשרָאפעג םיא טָאה ןעמ תעב

 בקעי 'ר ברה זַא טסּוװעג טָאה סענַאמ לייוו ןוא .ןָאיּפש ןייק טשינ זיא רע זַא ,ןריטנַארַאג

 םעד ,רשפא םיא טעוו בר רעגולק רעד זַא ,טכַארטעג ךעבענ ןברק רעד טָאה ,שיסור ןעק

 טלקיוועגרעדנַאנַאפ ייז רַאפ טָאה בקעי יר ברה ,ללכה .טיוט ןופ ןייז ליצמ ,ןקידלושמוא

 ןדָאש טשינ ןוא טכַאמ רעד וצ טעטילאיָאל ןדיי םעד ןענרעל עכלעוו ס"ש ןופ תולוגס עלא

 ןוא בר ןטנרעלעג ןוא ןגולק ןרַאפ ץרא-ךרד ןגָארקעג ןבָאה טייל-רעטילימ יד .ןָאט וצ

 .תמ ןבלַאה א ןסענַאמ סיורַא ןעמ טמוקַאב ןטַאנָאמ ליפ ךָאנ

 רעכיוה א .םזיטימעסיטנא טימ טליפעגסיוא ןעגנוטייצ יד ןענעז טייצ רענעי וצ

 יד ךעלקערש ןסַאה ןדיי סָאװ םעד טימ םזיטימעסיטנַא םעד טקיטכערַאב ןַאמ-רעטילימ

 רעד ןעק טנוה א טסע סע ןכלעוו ןופ רעלעט ןופ, :לשמ ַאזַא טגנערב ןוא םלועה תומוא

 םוש ןייק רָאט סור א ןסעגעג טָאה סע ןכלעוו ןופ רעלעט ַא ןופ ןגעקַאד ,ןסע ךיוא דיי

 ןיא זא ,טגָאז ןוא בקעי 'ר ברה ךעלריפסיוא טרעפטנע םעד ףיוא ."ןסע טשינ דיי

 יד ןיא רָאג ךָאנ זַא ,תמא זיא סע .טסע סע רעוו ,עגַארפ יד טשינ זיא םיניד ערעזדנוא
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 זיא ,ךיז ןקעטשנָא ןגעוו טסּוװעג טשינ ךָאנ ןבָאה רעקלעפ ערעדנא ןעוו ,ןטייצ עטשרע

 לָאז רע ,ןשטנעמ םעד ןטיה ןגעוו ,הרהטו האמוט ןגעוו סקעדָאק ַא ןעוועג זדנוא ייב ןיוש

 ךיא .לסיש ןופ טסע ןעמ סָאװ :עגארפ יד זיא ,תמאה ןעמל ,רעבָא .ןקעטשנָא טשינ ךיז

 .ךלימ ןייק ןעקנורט טשינ ,שיילפ ןסעגעג בָאה ךיא רעכלעוו ןופ לסיש רעד ןופ ןעק ןיילא

 עלַא יוו טקנופ ,ןדיי וצ האנש רַאפ טנורג ןייק טשינ ָאזלַא זיא סָאד .ןיד רעזדנוא זיא ױזַא

 .עטעדנירגאב ןייק טשינ ןענעז ןטנעמוגרא האנש עטשרמולכמ ערעדנַא

 -ָארבמָאד ןיא .רָאטקַאפ ןייק טשינ ןיוש זיא האנש עשירַאצ יד ,ייברַאפ ןענעז ןרָאי

 ןופ רעשרעה רעד .ןראפעג עשירפ ןעָארד זדנוא ןוא םיצקש עקיטרָא ןשרעה ץיוו

 רעטכארטעגסיוא ךרוד ליוו ,ץעווָאקסאיל ,קילבוּפער רעשיטסיװעשלָאב רעציװָארבמָאד

 ,ןטַאט ןייז תבוטל ןיד-קספ ַא ןסערפסיוא ןַאמליג דוד ןוא קַאּפרַאכ רודגיבַא ןגעק עדעבַאי

 סָאװרַאפ הביס יד זַא ,רָאלק טעז בקעי 'ר ברה .טולב טימ טקעמש ןינע רעד .איסאי

 םעד ןזיוועגרעביא טָאה ,לַאנובירטדווער רעציווַָארבמָאד ןופ שאר רעד -- ץעוואקסאיל

 רעד ,לייוו ,זיא ,טבשל וא דסחל ןזייל סע ןעק ,ןיילא רע ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,בר םוצ ןינע

 ענעפַאשעג ,קילבוּפסער עטיור רעציװָארבמָאד יד ,ךעלעקיוו יד ןיא טשרע זיא םזינומָאק

 תמא ,רשוי ןגעוו תוחטבה יד ןעוו ןוא טירט עטשרע יד טכַאמ ,ןשטנעמ עקיטרָא ךרוד

 .בר רעד ןענקספ לָאז ָאט ,ןטַאט ןייז תבוטל ןצונסיוא ןעמ ןעק ,טייקיטכערעג ןוא

 הלילח ןָאט ןופ טייקכעלגעמ יד ,(א :עגַארפ עקיכַאפיירד ַא ןענאטשעג זיא בר ןראפ

 ןרעוו וצ רוטפ יוזא יוו געוו א ןכוז ,(ב ;יוזַא ןליוו רעשרעה יד לייוו ,ןדיי א סטכעלש

 שפנ רפוכ ןופ קספ א ןייז ףראד סע זא ,ןעמעננָא לָאז ןעמ ביוא ,(ג ;עדעבַאי רעד ןופ

 רע םיא ןריזירָארעט ןוא םילובלב סיוא ייז ןרעלק ,טלעג ןפראד רעשרעה יד לייוו ןוא

 ןגרָאמ ,ןַאמליג ןייז ןברק רעד טנייה ךָאד ןעק ,ןדיי ןופ טלעג ןסערפסיוא ןפלעה ייז לָאז

 ַא ךָאנ טָאה ,בר רעזדנוא ,לקנַאי ןוא .וו"אא ,קישטיב -- ןגרַאמרעביא .,ךוזרַאב --

 (1922) החּפשמ ןייז ןוא ןַאמצלַאז ןהכה בקעי 'ר ג"הרה
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 ןשירַאצ ןגעוו ,ץיװָארבמָאד רעביא רעשרעה עקידטלָאמעד יד טימ ,סעומש ןרעגנעל

 םשור ןקרַאטש א טכאמעג ,טּפשמ ןשיטסינומָאק ןקידנעייגפיוא ןוא ןיד ןשידיי ,סקעדָאק

 .עדעבאי רעד ןופ ןרָאװעג רוטפ זיא ןעמ ןוא ייז ףיוא

 ןעוועג טשינ זיא תונברה אסכ עטלּפָאד סָאד זַא ,ריפסיוא םוצ רימ ןעמוק ױזַא יא

 ,ןעמוקַאב *וזא ךיז טָאה טסבלעז ךיז ןופ ןוא ,גנוצנעגרעד א רָאנ ,תוחכ ןופ גנולייט ןייק

 -נגעק ױזַא ןוא ןָאטעג רעטייווצ רעד טָאה בר ןייא ןָאטעג טשינ טָאה סע סָאװ סָאד זַא

 .ןעוועג םילשמ ךיז קיטייז

 היהו, םעד ןעוועג םייקמ טָאה תונבר רעציװָארבמָאד סָאד זא ,ןזייוו וצ ידכ ןוא

 ןוא טייקשידיי ןופ ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג ,תמאבו תומימתב ,"ךיקולא 'ד םע םימת

 זיא סע ןעוו םימחר ןייק טכוזעג טשינ ,ןידיקספ א תעב םענייק ןעוועג םינפ אשונ טשינ

 ךיז ראפ ןוא ןא זיא עכלעוו השעמ א ָאד ןעגנערב ךיא לעוו ,ןיד רעברַאה ןעוועג קיטיונ

 וצ ידכ ,םיאבה תורודל ןענעכייצרַאפ וצ יז יאדכ זיא סע ,רעבָא ,ענייש ןייק טשינ ןיילַא

 תקולחמ ,עניילק ןוא עסיורג ,ןטיירטש ענעדישרַאפ ,ןעמעלבָארּפ ענעדישרַאפ זַא ,ןסיוו

 ,םהלש תואכרעל זדנוא ייב סיורַא טשינ לֶאמנייק ןענעז ,לבור רעטנזיוט רענעצ ןגעוו

 -וקעגמוא רעד םורָאװ .ןעוועג לפטמ ץלא טימ ךיז טָאה תונבר רעציװָארבמָאד סָאד רָאנ

 .טנקספעג ןבָאה םינבר סָאװ ,ץלַא טגלָאפעג ןוא טריטקעפסער טָאה רוד-רענעמ

 ןיב הסירכ ירהו יתב תא תסנא, ןופ הרות-ןיד ַא ןעמוקעגרָאפ זיא ןבקעי 'ר ייב

 ךיז טָאה ןעמ ןוא ,סעמומ ןוא סרעטעפ ,עמַאמ-עטַאט ןעוועגייב ןענעז סע ."היניש

 רעד רָאלק בר םעד טרעוו שיוטסיוא-רעטרעוו ןצרוק א ךָאנ .ןמלַא ןגנוי א טימ טפשמעג

 טשינ זיא סע זַא ,רָאלק ןיוש ךיוא זיא םיא רעבָא .רע טעז היניש ןיב הסירכ זיא'ס זַא .ןינע

 ידכ ,ןרעטלע יד ןופ המכסה רעד טימ ןעשעג זיא סָאוו סָאד זיא ןעשעג זַא ,ןוא סנוא סמחמ

 -- ?ןכתיה, .טכַארבעגפיוא זיא בר רעד .בורגיץלַאמש א ןיא רעטכָאט יד ןצעזוצניירא

 ןעוועג, :םישק םירבד טדער בר רעד !"ןרעוו ןגיוושרַאפ טשינ רָאט סע -- רע טיירש

 ריא ןוא רקש ןופ ץמש א ןיא וליפא םירהזנ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,רע טגָאז תורוד

 ףיוא טָאה ןיילא ריא עכלעוו הפרח א ןופ ןרעוו רוטפ טליוו ריא ,םכתבוטל ןגיל טגָאז עלַא

 ."תפאונ רעייא ןעמענ לָאז רע קספ ןייק טשינ ןוא עגארפ-טלעג א זיא סע ,ןעמונעג ךיז

 ןטעּפשּפָא טסוט וד סָאװ ,וטסיב רעוו, :טגָאזעג רע טָאה ,ןמלא םוצ ךיז קידנדנעוו ןוא

 ןָאטּפָא ןטיינ טשינ ךיד ןעק דרע רעד ףיוא ןידדקספ רעד ביוא רָאנ .רעטכעט עשידיי ןופ

 ןגייוושרַאפ טשינ ריד טעוו לוכיבכ זַא ,וצ ריד ךיא גָאז ,רעטכָאט רעשידיי א ןופ הפרח יד

 ."בוטש ןיימ ןופ סיורא ןוא

 ענעי ןופ .קנערק רערעווש ַא ןיא טגיל בקעי 'ר ברה .ןרָאי קעװַא רעדיוו ןענעז סע

 "םידמול עגנוי יד ןופ ,ָאטשינ רענייק ןיוש זיא תונבר ןייז ןופ תישארב ןופ םידמול עטלַא

 רענילָאטס רַאפ םיאנק ,רעדירב ענייז .ןברָאטשעגסיוא ךס א ךיוא ןיוש ןענעז םירבח

 ,קינלעגיצ לארשי 'ר ,ייז ןופ רענייא .ָאטשינ ךיוא ןענעז ,םידמול וצרעד ןוא תודיסח

 לא םגה; :ןשטנעמ לביטש יד וצ טגָאזעג המשנ תאיצי ןייז ןופ גָאט ןיא טָאה רעכלעוו

 ,ג"ס ףד םירדנ ארמג ןיא טלַאה ךיא ,ברַאטש ,לארשי ,ךיא ,רעבָא ,םימחרה ןמ יענמת

 רימ זיא רעטרע יירד ןיא .יתבוטל ןייז טעוו סָאד .תכסמ יד ןגעווטעניימ רַאפ טקידנע



 ו ןחכת בקעייו ב%ה ה

 ןרעפטנעראפ סע ,בר רעד ,רעדורב ןיימ לָאז .טנכייצעגנַא טרַאד זיא סע .ן"ר רעד השק

 ."יתמשנ תיילעל

 עקידרעירפ ןוא םיברוקמ עלַא ןוא תוקלתסה סבר םוצ ךיז טיירג לטעטש סָאד

 דײשּפָא ןעמענ טושפ רעדָא ,ןייז הלוח רקבמ םיא ןעמוק הביבס ןוא טָאטש ןופ םידגנתמ

 ןבָאה ,רעווש ןיוש טדער רע םגה ןוא .טסולראפ ןסיורג םעד ןעמענאב עלַא .םיא ןופ
 קנעדעג ןיילא ךיא .דייר עטוג ךס א ליומ ןייז ןופ געט עטצעל יד ןיא טרעהעג ןדיי רעבָא

 טלעוו רעכעלשטנעמ רעד ןופ דוסי רעד, :ענייז תונויער עטגָאזעגסיורא יד ןופ םענייא

 ,תועידי-ילעב עפיט ןוא עכיוה יד טשינ ,םידמול יד טשינ ,רעלטפַאשנסיוו יד טשינ ןענעז

 ."טסייה הרות יד סָאװ סָאד ןעוט עכלעוו יד ,רסומ-ילעב יד ,םיקידצ יד רָאנ

 ןוא טקינייאראפ םידיסח-לביטש עלַא רעדיוו ךיז ןבָאה ,טיוט סבקעי ברה ךָאנ

 גָאט ןטשרע ןופ ןוא ,ןאמרעגנוי א ךיוא ,םענייז ןוז םעד טרָא ןייז ףיוא טצעזעגפיורא

 .עלעבא 'ר ברה ןפורעג םיא ןעמ טָאה ,הרתכה ןייז ךָאנ

 רעקיסַאּפ ַא ןייז טעוו רע זַא ,טפָאהעג טָאה הדע יד ןוא םלש ילכ ַא ןעוועג זיא רע

 'ר טלדנאהאב קידתוירזכא טָאה לרוג רעד רעבָא .ןטַאט ןסיורג ןייז ןופ םוקמ אלממ

 עשיטסירעלטיה יד ךרוד הדע ןייז טימ ןעמאזוצ ןרָאװעג ןטינשראפ זיא רע ,ןעלעבַא

 םיא טָאה סָאװ הגרדמ עכיוה יד ןכיירגרעד וצ ןזיוואב טָאה רע רעדייא ךָאנ ,םיניילת

 ,טרַאװרעד

 ןטלַא ןטימ ןעמַאזוצ עלעבַא 'ר רעקשטיגנוי רעד טייג שרַאמ-ןטיוט ןטצעל ןיא

 ןוא רענעמ ,ןדיי 4327 ,הדע רעצנַאג רעד טימ ןעמַאזוצ ,עיצמוחנ 'ר ברה לארשי-בהוא

 -קָאד ,םינצבק ןוא םיריבג ,תוכאלמ ילעב ןוא םידמול ,תולגע ילעב ןוא םינבר ,ןעיורפ

 עקישטניילק ,תורוחב ןוא םירוחב ,ןטסידנוב ןוא ןטסינויצ ,סרעגערט ןוא סרערעל ,םיריוט

 ןרָאװעג טרַאנעגניירא ןענעז ןעמאזוצ עלַא .עקנַארק ןוא עטנוזעג ,םינקז ןוא ךעלרעדניק

 יז ןופ .ב"שת לולא שדוח ןיא גָאט 13 סָאד זיא ןעוועג .טיוט םוצ ,תוחטבה עטוג טימ

 םירמ-םייח ןב קחצי ,ךיא ןוא תושפנ קיצפופ עצנַאג ןייק טשינ ןרָאװעג לוצינ ןענעז

 !םמד יסכת לא ץרא -- עקירעביא עלַא ןוא ,םכותב רעדניק ייווצ עניימ טימ עבודמ

 חונבר רעציװָארבמָאד סָאוו ,ןָא גָאט ןטשרע ןופ :ןרעוו טנָאמרעד ףוסבל לָאז ןוא

 רונברה אסכ ןפיוא ןציז ,תוסּפורטוּפא רעקסניפ ןופ יירפ ןוא קידנעטשבלעז ןרָאװעג זיא

 בינבר ןעוועג ענעריובעג רעציװָארבמָאד ךיוא ןענעז יוזא .רעציווָארבמָאד ענעריובעג

 יא ּווו ץעגרע הבישי שאר ןוא בר ןעוועג זיא ןוגליוו לקנַאי .ךעלטעטש עדמערפ ןיא

 געיצמוחנ 'ר ,לקיציא 'ר ;עילבור ןיא בר זיא -- ןוז סנייטשגנוי םייח ריאמ .עניארקוא

 נָאה רעכלעוו ,סרעדיינש םעד לרעב 'ר ןוא ;עקוָאנָאטנַא ןוא ץעידָארָאה ןיא בר -- זוז

 םישובלמ עקיבייא יד טימ הדע רעזדנוא טדיילקַאב ןוא טיינעג ןרָאי רעקילדנעצ

 .לטעטש ַא ןיא בר ןעוועג זיא ןוז ַא רענייז ךיוא -- םיכירכת
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 -- ץיװָארבמָאד ןיא בתכנ ןוא רעקימַאטשּפָא ןַא ןעוועג זיא ןתנ בקעי ןואגה ברה ךיוא

 טָאה הרות יד יוו יױזַא ןָאטעג ןבָאה סָאװ ,רסומ-ילעב ןוא םיקידצ ןופ טָאטש רעזדנוא

 .ל"צז ןהכה בקעי 'ר ברה ירבדכ ,ןסייהעג

 רוד ןיימ ןופ םיכנחמ ןוא םידמלמ .ט

 טרעהעג ,ןענוואד טנרעלעג רוד ןיימ ןוא רימ ןבָאה סָאוו םייבר עטשרע עניימ וצ

 טָאה רדח ןייז ,ןרָאידערעטלע יד ןיא ןיוש ןעוועג זיא רע .סנירעבוד רעד הקבר ,עלעצרעה

 עכלעוו רעזייה עשיוג יד טימ טצענערגעג ךיז טָאה ןוא סאג-לביטש ּפָארַא ןענופעג ךיז

 ןרַאפ ןקָארשעג קרַאטש ךיז ןבָאה ךעלגניי רימ .לשנייוו עצרַאווש טימ דָאס א טַאהעג ןבָאה

 יבר רעטייווצ רעד .דָאס ןבענ ןסיורד ןיא ןגיל טגעלפ רעכלעוו טנוה ןטַאלדוק ןצרַאווש

 ,םענורב ןופ טייו טשינ ,סאג לוש ןיא זיא'ס רדח סנעמעוו ,ןטקה לאומש ,זיא ,רעניימ

 םענורב רעד זיא ,ץַאלּפ םעד ףיוא .סַאג-לביטש יד ןוא סַאג-לוש רעד ןופ געוו-דייש ןפיוא

 טגעלפ רעהַא .טייקמַאזקרעמפיוא רעלעיצעפס ןופ טקעיבָא ןַא ןעוועג רעדניק זדנוא רַאפ

 ךָאנ עלסימָארַאק ןייז טימ ןעמוק ,ּפָאק רעוואיאמ רעד רעגערטרעסַאוו רעד ע"עסָאי

 .ןענערעצרעד םיא ןגעלפ רימ ןוא רעסאוו

 .רעלעג רעד עלעסינ יבר רעד ןוא שילַאק יבר רעד :ךיוא ןעוועג ןענעז ךָאנרעד

 שיט ַא טייטש ,גנַאגנײרַא םעד ןגעקטנַא .ךיק רעד ךרוד ןיירַא וטסמוק רדח ןיא

 רעד טציז עּפַאנַאק ןייא ףיוא .סעּפַאנַאק -- טנעוו יד ייב ןוא ךעלקנעב עלָאמש עגנַאל טימ

 ןפיוא .לטייט א רע טלַאה רעגניפ יד ןיא .ןרעטש ןבלַאה ןזיב עקלומרַאי א ןיא יבר

 ןיא עטלייטעגנייא ,םידימלת 18--16 טלייצ רדח סָאד .ןשקָאל טימ קישטנַאק ַא טגיל שיט

 שיט םייב טציז התיכ ןייא .רעגָאז-ירבע ןוא רעגָאז-ףַארט ,רעגנַאפנָא : תותיכ יירד

 סניבר ןוא ךיק רעד ,בוטש רעד רעביא טיירפשעצ ןענעז תותיכ ייווצ ןיא .טנרעל ןוא

 וד זַא ,עלעגניי ,עשזרעה, -- :טנרעלעג ןעמ טָאה ױזַא ןוא .ןסיורד ןיא רעדָא ,רעקלַא

 לקיסַאּפ ַא טסעז וד ביוא .ךעלעקרקוצ ןפרַאוו ריד ךאלמ רעטוג ַא טעוו ,ןעקנעדעג טסעוו

 -רעטנוא ןַא טימ עלעפעק א ,ווָאוו ַא ,ווָאָאָאוו סע זיא עלעפעק א טציז ןביוא ןופ ןוא

 סָאד ןוא הריצ א זיא טיירב רעד ןיא ךעלעטניפ ייווצ ,עלעדיי ַא זיא עלעסיפ טקַאהעג

 סָאד ןוא ,קורוש א זיא סָאד ,גנעל רעד ןיא ךעלעטניפ עמורק יירד .ייא ,ייא :טיידַאב

 .עב עב :טיידַאב -- (לוגס) "עלעגעס, ַא ןטנוא ןופ ןוא תיב ַא ןביוא ןופ .יא ,יא : טיידַאב

 ריפ ךיז טצעז התיכ עדעי ."םעדעב ןעמַאװצ סע זיא םעמ א טייטש עב ןכָאנ ביוא

 רעדָא ,טכַאנרַאפ ןוא גָאטימכָאנ ,גָאטימראפ ,ןגרָאמירפ ןיא :שיט םוצ גָאט ןיא לָאמ

 טימ יבר רעד טנרעל ,םירודיס ענעפָא ייב התיכ ַא טציז שיט םייב ןעוו .טנווָא ןיא

 ,רעטירד רעד ,רעטייווצ רעד טגָאז ,ןטשרע ןכָאנ .וצ ןרעה עקירעביא יד ןוא םענייא

 רעד ןעוו ,רעדָא ,רעלעפ א טכַאמ דימלת רעד ןעוו .רעטייוו ױזַא ןוא רעטרעפ ועד

 ַא ,עלעשטעּפ א רענעי טמוקַאב ,רעגרָאזרַאפ םעד טשינ טרעה סָאוו ןכלעזַא טקרעמַאב יבר
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 יירשעג א וצרעד ןוא ,ךעלטנעה יד רעביא לקישטנַאק ןטימ רימש ַא -- רעדָא ,פונק
 ןיבר ןופ רע טמוקַאב התיכ רערעכעה א ןופ זיא רעקידניז רעד ןעוו לַאּפ ןיא ."עלעיוג,
 .וצרעד ךיוא שטַאּפ ַא ןוא רעיוא ןרַאפ יירד א

 ,ןגָאזירבע םעד טשטַאפעגניירַא ןוא טפונקעגניירא ,רוד ןיימ ןיא ןעמ טָאה ױזַא

 רעד טנרעל לולא שדוח שאר ןופ לייוו ,טנרעלעג רימ ןבָאה טּויפ טימ תורצוי וליפַא

 ןבָאה חספ ראפ .ןוגינ ןקידהנשה שאר ןטימ אקווד ןוא רוזחמ םידימלת ענייז טימ יבר

 .הדגה יד טנרעלעג רימ

 רעד עלעסינ רָאנ טגעלפ ,ןענעוואד טנרעלעג ךימ ןבָאה עכלעוו ,םייבר עניימ ןופ

 ןעוועג ץיברמ תונדפק טימ ןוא טסנרע ןבָאה עקירעביא יד .לכיימש ַא לָאמַא ןבעג רעלעג

 ןוא ןטנעמָאמ עקידיירפ ךס ַא ךיוא ןבָאה רעדניק יד ןגעלפ ןגעווטסעדנופ .םיברב ירבע

 ןעמוקַאב ןוא עמש-תאירק ןענעייל ןירָאטעּפמיק ַא וצ ןייג ןופ החמש יד ערעדנַא ןשיווצ

 ,ןכַאז עטוג

 רעדניק ,ןדָאב ךיז ךייט םוצ םידימלת יד יבר רעד טריפ ,גָאט ןסייה ַא ןיא ,רעמוז

 ןטייווצ ןטימ רענייא .ךעלדנייטש ןיא רעדָא ,עקטָאבארעש ןיא ןליפש ןוא סיורַא ךיז ןּפַאכ

 .םירסיק ןיא ,תומחלמ ןיא טליפש ןעמ .זָאלג רעטרילָאק ףיוא ךעלפענק ןטייב ןוא ןעלדנַאה

 -נעמַאזוצ רעדניק יד ןעייטש ,ןענעווַאד םייב ךָאנ זיא יבר רעד ןעוו ,טנװָא ןיא רעטניוו

 םייהַא ןעמַאזוצ עלַא ןעייג ,טנווָא ןיא טעפש רָאג .תוישעמ ךיז ןלייצרעד ןוא טשטעווקעג

 ,סענרעטמַאל עטזָאלגעג ,ענעכעלב ןבָאה רעדניק עשיריבג .טנעה יד ןיא סנרעטמאל טימ

 טימ ןעייג עלַא רעבָא .סעקשָאמרַאג יוו סענרעטמַאל ענעריפַאפ ןבָאה םיינע-ינב יד ןוא

 .החמש טימ ,גנַאזעג

 טנעקַאב ךיז ךיא בָאה םייבר יד ייב .ןענעוואד ןענעק טזומעג טָאה דימלת רעדעי

 םידימלת ענעי ןופ לייט רעסיורג א .טנגעגמוא ןוא ץיװָארבמָאד ןופ רוד ןצנַאג ןיימ טימ

 תונידמ ןיא טרעדנַאוועגסיוא טָאה לייט ַא .ןברָאטשעגסיוא ןרָאי יד ןופ ףיול ןיא ןענעז

 ןבילברַאפ ןוא ןעגנַאגעג טשינ ירבע ןופ רעטייוו זיא לייט רעטסערג רעד .םיל רבעמ

 ייב רעדָא ,ןגָאװ ןוא דרעפ םייב רעוו ,םָארק ןיא ,טַאטשרַאוו םייב ,ןשטנעמ-סקלָאפ

 ריקליוו רעד ןוא טנַאה סרעלטיה טכיירגרעד טָאה ןעמעלַא ייז .סעינַאווערָאה ערעדנַא

 .סעטעיוג ןוא םייוג רעציווָארבמָאד ןופ

 -המלש ,לרפס רעד ,םייח :ןעוועג ןענעז קוספ ןוא י"שרישמוח ןופ םייבר עניימ

 חסונ ןייז טַאהעג טָאה ייז ןופ רעדעי .סעדריק רַאזַאל ןוא םעדייא סעלעצרעה ,םייח

 ,לרפס רעד םייח .הטיש ענעמונעגנָא יד טצונעג עלַא ןבָאה ייז שטָאכ ,ןענרעל ןופ

 ,י"שר ןופ םיליחתמ ,שמוח ןופ םיליחתמ :םידימלת תותיכ יירד טימ טנרעלעג טָאה

 ,הלא ,"תודלות הלא, :רעדנוזַאב טשטייטעג טרעוו טרָאװ סעדעי .קוספ ןופ םיליחתמ

 רעד שטייט טרָא טייווצ ַא ןיא ."ןחנ ןופ -- חנ ,רעדניק יד -- ,תודלות ,ןענעז סָאד --

 םייב ןבילבעג זיא סָאװ ,לגניי סָאד ןקחצי ןופ -- קחצי ;טרובעג -- תודלות :יבר
 תודלות שטייט רעד זיא אד סָאװרַאפ ,ץורית םעד ןענופעג ןיילַא רעטעפש טָאה ,ןענרעל

 .טרובעג -- תודלות זיא -- אד ןוא ,רעדניק יד -
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 ,שמוח ןענרעל ןביוהעגנָא טָאה לדימלת ַא רעכלעוו ןיא ךָאװ רעד ןופ תבש ןיא

 .דוביכ ףיוא םידימלת יד ןוא יבר םעד ןדַאלנייא ןרעטלע יד ןגעלפ

 רעהכַאנ ןוא ליחתמ םעד טנַאה רעטכער רעד ייב טריפ ןוא סיורָאפ טייג יבר רעד

 ליחתמ םוצ .החמש יד סיורג זיא בוטש ןיא .ךעלרעדניק עגנערעש עצנַאג ַא ךיז טיצ

 ןָא ןעמ טביוה שמוח םעד לייוו ןוא .דימלת ןטייווצ א ,רעשטנעב א ףרצמ ןעמ זיא

 ןעמ טביוה סָאװרַאפ, :רע טגערפ ,השרד א טגָאז ליחתמ רעד ןוא ארקיו ןופ ןענרעל

 ,ארקיו ןיא ,לייוו, :רעפטנע רעד טמוק .?"תישארב ןופ טשינ ןוא ארקיו ןופ ןענרעל ןָא

 ןוא, .הרות רעד רַאפ ןייז בירקמ ךיז ףרַאד עלעדיי א -- תונברק ןגעוו ךיז טדער

 ןיילק א זיא עלעדיי סעדעי לייוו *? ףלא; םעניילק ַא טימ ןבירשעג ארקיו זיא סָאוורַאּפ

 ."עמַאמ ןוא עטַאט ןבָאה ביל ןפרַאד רעדניק עשידיי ןוא עלעטלעוו

 יבר רעד .סגניליווצ טימ החפשמ יד טניווו ךעלרעמיצ עניילק יד ןיא לרפוס םייח ייב

 עכלעוו ,םידימלת יד טימ רע טעווערַאה ,ןענרעל ןענָאק ןלָאז םידימלת יד זַא ,ליוו

 א רעבָא זיא רע .הימרב הלילח ןייז טשינ לָאז שדוקב ותכאלמ ידכ ךעלפעק ערעווש ןבָאה

 יבר רעד .ןיירַא עליישטַאפ רעסיורג ַא ןיא טייפש ןוא רע טסוה ,שטנעמ רעקנַארק

 ,ןיבר ַא ןָא ןמז ןטימ ןיא ןביילב ךעלמידימלת יד ןוא טברַאטש

 לטעטש ןיא .ןקותמ-רדח א טריטסיזקע ךיוא ץיווָארבמָאד ןיא טָאה טייצ רענעי וצ

 ,ןטרָאד .וצניהַא גנַאל ןיוש טיצ ךימ .סַאלק סלקנַאי-עושוהי רעדָא השמ סע ןעמ טפור

 טימ סעצענַאר סעציילפ יד ףיוא ןגָארט רעדניק יד .רענעש סעפע זיא ,רימ ךיז טכוד

 רָאנ ,םייבר ןייק ןַארַאפ טשינ ןענעז ןטרָאד .רדח ןיא טשינ טעז ןעמ סָאװ ,ךעלכיב

 ןיא סעשרעה-עיסַאנ ייב זיא סַאלק יד .ךעלעגַארק עסייוו ןוא ןטַאווארק ןיא ,סרערעל

 סָאװ ןשיט טימ קנעב עטברַאפעג ןעייטש ,ךעלרעמיצ עקירעדינ יד ןיא ,טרָאד .רעיומ

 יד יצ ןוא ,טנעה ענייר ןבָאה רעדניק יד יצ ךָאנ ןעמ טקוק טרָאד .סעקיימַאקס :ךיז ןפור

 ןיא ןאד ןפיול רעדניק עלַא ןוא לקעלג א טימ טגנילק ןעמ .ןשַאוועגסיוא ןענעז ןרעיוא

 .סעקיימַאקס יד וצ קירוצ ןעייג רעדניק יד ןוא לָאמַא ךָאנ טגנילק ןעמ ,ןפיטש ןסיורד

 ךיז ןלעטש ָאד ,רעבָא .ןעמוקנָא ןיהַא טרָאד ךיוא ליוו ךיא .ענעמערעפ : ךיז טפור סָאד

 ןענרעל ןייג לָאז לקינייא רעייז זַא ,ןזָאל טשינ ןלעוו ייז .עבָאב ןוא עדייז ןגעקטנַא

 .יוג א טרעוו ןעמ ּווו

 ךיז טָאה טייצ רענעי ןיא .ןריטסעטָארּפ וצ טנורג ַא טַאהעג ןבָאה טייל עטלַא יד

 ךעלגניי ןרָאפעגּפָא ץיװָארבמָאד ןופ ןענעז רָאי רָאּפ א טימ רעירפ .ןָאטעג לקַאוו א סעּפע

 ןענעז רָאי יירד ךָאנ ןוא ,וועינישיק ןייק רעוו ןוא קסנימ ןייק רעוו ,תובישי עטייוו ןיא

 ןעמוקעגקירוצ ןָאסנרהא לאיחי זיא ,לשמל ,ױזַא .ערעדנַא לסיבַא ןעמוקעגקירוצ ייז

 דוסב ןטלאה ןוא עשידיסח ןענעז עמַאמ-עטַאט .םזינויצ וצ גנוגיינ ַא טימ וועינישיק ןופ

 הילדג .לטעטש ןיא םעד ןגעוו ךיז טסּווורעד ןעמ .גנאל ףיוא טשינ רעבָא ,הפרח יד

 ייז זַא ,טגָאז ןעמ .ערעדנַא ןצנַאגניא ךיוא קסנימ ןופ קירוצ ןעמוק ,רעדניק סעלעטע

 םלצ ןצנַאג םעד ןפרַאװּפָארַא ןליוו ייז, : וצ ןביג ערעדנַא ןוא רסיק םעד ןפרַאוופָארַא ןליוו

 ַא זיא רע .ןעמייח-המלש וצ ןיירַא רדח ןיא ןעמוקעגנָא ךיא ןיב םורַא יוזַא ."םיקלא

 תמאב שינעטנעק לסיב ןייז ליוו רע .תוחוכ ענייז טשינ טניוש ןוא ןַאמרעגנוי רעטנוזעג
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 .התיכ ןייא ןדליב עלַא ןוא םידימלת 14 ןַארַאפ ןענעז ָאד ,םידימלת יד וצ ןסיגרעביא
 ןיא רעגייזַא 9 זיב -- רעטניוו ןוא רעמוז ןיא החנמ ךָאנ זיב ירפ ץנַאג ןופ טנרעל ןעמ
 ןופ שידיי ןביירש טנרעל ןעמ ,רשעירת-קוסּפ ,י"שר"שמוח טנרעלעג טרעוו ָאד .טנווָא
 ."הרוחס ךָאנ עשרַאוו ןייק רָאפ ךיא, :לשמל יװ ,ןיבר ןכרוד ענעבירשעגנָא תורוש
 ,רעדָא .ּפָארא זיב יז טביירש דימלת רעד ןוא ןביוא ןופ הרוש יד טביירש יבר רעד
 .ךָאװ עצנַאג א רעביא םיא טביירש דימלת רעד ןוא ווירב ןימ ַא ןָא טביירש יבר רעד
 עקיּפָאק עבלַאה ַא יירד וצ טיג ןעמ .קוליחו לפכ ,רוסיח ,רוביח : ןובשח ךיוא טנרעל ןעמ

 טָאה עמַאמ יד, :טגָאז יבר רעד רעדָא .סעקנישזָאר עקיּפָאק עבלַאה ַא ןביז וצ גנירעמיצ
 ןצרעפ וצ סטכַאמעגנייא ןעלגערפ וצ רעקוצ-דמַאז טנופ ןציירד רעמערק םייב ןעמונעג
 טנידרַאפ ןבָאה ןדייז ןטימ עטַאט רעד, :רעדָא ."ךיז טלפכ סע יוו ,טזייוו -- ,סעקיּפָאק
 טלייט סע ױזַא יוו זייו -- סעקיפָאק קיצעביז טימ לבור 23 דירַאי ןפיוא תופתושב
 תונובשח ןיא ךָאװ עצנַאג א טעווערַאהרַאּפ ןענעז םידימלת יד טימ יבר רעד ,ללכה ."ךיז

 טשינ רָאט ןעמ .תובָא יקרפ ךיוא ןעמ טנרעל ,גָאטײב תבש .ןביירש ווירב ןיא ןוא
 .יטלעוו יד ףיוא ךיז טלאה ןבר תיב לש תוקונית תוכזב; :טגָאז יבר רעד .ןענלטב
 ךָאנרעד טנרעל ןעמ ןוא .קוספ ןָא ןעמ טביוה ירפרעדניא : רימ ןעווערַאה רַאפרעד עקַאט
 זיב ױזַא ,י"שרדשמוח וצ קירוצ ןוא ןביירש םוצ רעביא טייג ןעמ .העש ייווצ עטוג
 ,קוסּפ וצ לָאמַא ךָאנ רעביא טייג ןעמ ןוא ןובשח ןעמ טנרעל ןסע ןכָאנ .גָאט ןבלַאה
 .י"שר-שמוח טימ טקידנע ןעמ ןוא ,ןעגניז ןוא סיוא ןשטייט ןיבר ןטימ רעדניק יד ןכלעוו

 ןוא י"שר-שמוח הרדס יד טלענקעגניירַא ױזַא זדנוא ןיא ןעמ טָאה ךָאװ רעד ךרוד

 טָאה יבר רעד .טלעפעג טשינ ןבָאה שטעפ ןוא פעלק .רשעירת ןופ םיקרפ ףניפ

 .חוכ טימ טשטַאפעג ךיוא ןוא חוכ טימ טעווערַאהעג

 זיא רדח רעזדנוא .גנולייווראפ ךיוא טַאהעג רעדניק יד ןבָאה ןעמעלַא ץָארט רעבָא
 טצענערג בוטש רעד טימ .בוטש ןיא שטאדאראב השמ ייב ,סַאג-לוש ּפָארַא טגָאזעג יו
 חלג םייב ,ןקישטיב לציא ןגעקטנַא ,סַאגדייסָאש רעד רעביא .דָאס סעקדַאד רַאזַאל ךיז
 רַאזַאל ייב ןוא ןסייר ךָאד ןעמ געמ חלג םייב .סענעשזא םיוב ַא טייטש ,ןטרָאג ןיא
 עלָאקש רעשייוג רעד ןיא ןעלרעב ןוז ןייז רע טקיש יאמלה -- ךיוא ןעמ געמ סעקדַאד
 ןוא טייצ-גָאטימ וצ ירפ ץנַאג סיורַא זייווקיצנייא ךיז ןעמ טעבנג ...? רדח ןיא טשינ ןוא
 רעשירעדניק טימ סע ןעוט רימ .רעמייב יד ןופ טסייר ןעמ ןוא רדח ןופ טכַאנרַאפ ןיא
 ןוא טיירש םייח-המלש רעטנוזעג רעד ןוא חלג רעד רדח ןיא טמוק טשרעוצ .החמש
 יד .רעדיוו טגָאלש יבר רעד ןוא ,סעקדאד רַאזַאל טמוק רעטעפש געט רָאּפ א ,טגָאלש
 סחלג םוצ רעדיוו רימ ןכירק טייקכעלגעמ רעטשרע רעד ייב רעבָא ,קנַארק ןרעוו רעדניק
 פעק ערעזדנוא ןופ יבר רעד טָאה םישעמ ָא-יד .לפע סעקדאד רַאזַאל וצ ןוא סענעשזא
 אי ןגעווטסעדנופ פעק ערעזדנוא ןיא רע טָאה ,רשעירת רעבָא ,טּפַאלקעגסױרַא טשינ

 .טפאלקעגניירַא

 ,ם"יבלמ ןטימ בויא טנרעל רע .סעדריק רַאזַאל וצ ןענרעל רעבירא ךיא ןיב ךָאנרעד
 זדנוא .הרדס עצנַאג יד ןיוש רעבָא ,י"שר טימ שמוח ךיוא ןענרעל רימ .ןוגינ טימ טנרעל
 ןוא ןַאמרעגנוי רעטצופעג ַא ןעוועג זיא ןיילַא רע .טוג טנרעל רע זַא ,טכודעג ךיז טָאה
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 רע ןוא סאג יד רעביא ןרעק רימ .ןפיטש ןסיורד ןיא סױרַא זדנוא רע טזָאל גָאט ןדעי

 ,סטוק-םייח ,ןרתלא ףיוא קוק ַא ןּפַאכ ,ךייט םוצ וצ רימ ןפיול רעטניוו .טשינרָאג טגָאז

 .אנקמ קרַאטש םיא ןענעז רימ ןוא סעקנָאג ףיוא ךיז טשטילג רע יוו

 ,עקירעמַא ןיא ןענעז עכלעוו ,רענעמ יד ןופ ןעיורפ ,טסייה סָאד ,סעקנַאקירעמַא

 סיוא ןצונ רימ .ןענרעל ןטימ ןיא רעביא טסייר ןעמ ןוא ןסערדַא ןביירש ןיבר שוצ ןעמוק

 ןענָאק ןגעווטסעדנופ .ןקרעמַאב טשינ לָאז יבר רעד זַא ,יוזַא תויוועה ןכַאמ וצ טייצ יד

 ,ןדירפוצ זדנוא טימ זיא יבר רעד ןוא טנרעלעג טרעוו סע סָאװ ץלַא ,ללכ ךרדב רימ

 .פעק עטּפָאטשראפ ערעזדנוא וצ ,טסייה סָאד ,זדנוא וצ תונעט טָאה רע םגה

 ןופ רעזייה יד טימ טנַאקַאב ךיז ךיא בָאה ,רדח םעד ןופ םירבח עניימ קנַאדַא

 ןופ רעזייה יד זיולב טנעקעג ךיא בָאה ,םידמלמ-ירבע יד ייב .םידיגנ רעציווַארבמָאד

 ךיז ןבָאהיס ןענַאוו ןופ ,סַאג-לוש ןוא סַאג-לביטש ּפָארַא ,ןסַאג עקסרַאצ ןוא ענזעידָאלָאק

 זַא ,ןעזרעד ךיא בָאה ,רעטעפש .םידמלמ-יקדרד יד ןופ םידימלת יד טריטורקער ןַאד

 ייב ,בצק םעד לדָאד ייב .רעקנימַאק לכעמ ייב יוו ךיילג טשינ זיא ,סעלענוז קילעז ייב

 סעשרעה השמ ייב יוו ,טחוש םעד עפיל ייב יוו טשינ זיא ,אינת םייח ייב ,ןקושטינסַארק

 טנגעגַאב ןעמ ןוא ןדָאב ךיז רעמוז טייג ןעמ ןעוו .ןָאזנרהא לחר ייב יוו ,רעדָא ,ךעלקינייא

 טזָאלעג ךיוא ךיז טָאה ױזַא .ייז טימ טשינ ךיז ןעמ טרבח ,םירבח-יקדרד עקילָאמַא יד

 .רימ טימ ,לשמל ,יוו רעטנענ ךיז ןשיווצ ןענעז ךעלקינייא עשידיגנ ייווצ זַא ,ןקרעמ

 ןופ רעדניק טימ ןוא ,ךיז ןופ ןטלאה םיסחוימ .םזיבָאנס ןימ א טשרעה רדח ןיא

 .ץנַאטסיד ַא טימ ךיז ייז ןטלַאה ,ןרעטלע עכעלנייוועג

 קוספ .ץיװָארבמָאד ןיא רערעל ַא ןיוש זיא רע .ןעניקטור ייב ךיא ןרעל רעטעפש

 ןוא ּפָארט טימ הרוטפה רע טנרעל ,ןגעקַאד .ןוגינ א ןָא טנרעל ןוא ך"נת :רע טפור

 ןופ -- שיסור ןוא עיטַאמָאטסערכ רעשיאערבעה ַא ןופ תירבע טנרעל ןעמ .ןוגינ ַא טימ

 עלַא ןופ ָאד ןענעז רעדניק ןוא ארמג תלחתה ךיוא טנרעל ןעמ .?ָאװָאלס עיִאקסור, ַא

 יד ימ ןטלַאהנעמַאזוצ ךיז ןלָאז םיסחוימ יד זַא ,גנוטכַא אקווד טיג ןיקטור .ןטכיש

 לקינייא סשרעה השמ ; סעקיימאקס יד םורַא טשימעגסיוא ןציז ןלָאז ,ןומה ןופ רעדניק

 ךיוא זיא אד .וו .זא .א לגניי סרעקלאק םעד קחצי טימ ךיא ,סהקנמחנ רתלא לדוי טימ

 רעד רעבָא .לוש רעסיורג רעד ןגעקטנַא זיא סַאלק יד .סענעמערעפ ןוא לקעלג ַא ָאד

 .טשינ ךיוא בירעמו החנמ ,ןענעװַאד ןייג וצ טשינ טייצ ןייק ךֶאוו עצנַאג ַא טָאה רערעל

 עטלַא ,רעמערק ,תולגע-ילעב ,רעטעברַא .טייצ ָאי רע טָאה ,ןלעוו לָאז רערעל רעד ןעוו

 תוקיפס ךיז ןקעוורעד ץרַאה ןשרעדניק ןיא ןוא .ןענעוואד אי ןעייג ,ןדיי עקנַארק ןוא

 | = אירערעל םעד עגונב

 ,שיטעקסַא סיוא טעז רע .רעגנאל רעד ,לארשי ןעוועג יבר ןיימ זיא ,ןעניקטור ךָאנ

 טימ טנרעל רע .ןדיי רעציווארבמָאד עקירעביא עלַא ןופ שרעדנַא לסיבַא .ריזנ ַא יו טעמכ

 ןופ .ןייז םורפ ןוא טוג ןפרַאד רעדניק :רסומ רע טגָאז ךיוא ,טסנרע רעייז רעדניק

 רע טשטעווק ,תועד-יקוליח עלַא ןופ ,הנשמ רעדעי ןופ ,ארמג רעד ןיא ארמימ רעדעי

 ןייז טעוו סָאװ :ןטכַארט רימ .קיאורמוא ןרעוו רימ .ןיירַא זדנוא טגָאז ןוא רסומ סױרַא

 זדנוא טימ טנרעל רע ?דניז ןיא ןעקנוטעגנייא זיא ףוג רעד ןעוו ,תומשנ ערעזדנוא טימ
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 ,טגָאזעגסױרַא גנערטש ױזַא םיא ךרוד ןרעוו איבנ םעד ןופ דייר-ףָארטש יד ןוא והיעשי
 -נווירב א ןופ ןביירש זדנוא טנרעל רע .טייקטסנרע ענעי ךָאנ ךיא ליפ טנייה זיב זַא

 רשפא טריטקיד זדנוא טָאה רע ןכלעוו ,ווירב םעד ךיא קנעדעג טנייה ךָאנ ,רעלעטש

 רעכוזַאב ךס ַא ןוא טנערבעג טָאה סָאװ ,רעטַאעט רעוועשטידרעב ןגעוו קיצנַאווצ לָאמַא

 רע טָאה עקװָאטקיד רעדעי וצ .ןרָאװעג טנערברַאפ ןוא טקיטשרעד טרָאד ןענעז

 ,ןריפרעד ןָאק רעטַאעט סָאװ וצ לכשה-רסומ ַא ןבעגעגוצ

 עטזיירעגוצ יד ןרעהוצסיוא טסול םוקַאב ךיא ןוא רימ ףיוא טקריוו ,ןגָאז רסומ ןייז

 ףיוא העּפשה יד ןקרעמאב רימ .שרדמה תיב ןיא בירעמל החנמ ןיב ןדער עכלעוו ,םידיגמ

 יד ףיוא החמש יד ,דניז ןופ טדער רע ןעוו ןדעי טלַאפַאב סָאװ הרוחש-הרמ יד ,ןסַאמ יד

 ןייז טעוו סע טוג יוו ןוא םימחרו דסח סלוכיבכ ןופ טלייצרעד דיגמ רעד ןעוו רעמינפ

 ןעמ ןוא ענימ עטוג ַא םינפ ןפיוא ןדעי ייב טור השרד ַאזַא ןקידנע ןכָאנ .אובל דיתעל

 יד ןרעה ןייג וצ זדנוא טָאברַאפ יבר רעד .ןיירַא רעלעט ןיא עקיּפָאק ַא ןרעג טפרַאוו

 טוג זדנוא רע טָאה ,טקיטעּפשרַאפ לסיבַא ןעמוקעג רימ ןענעז השרד ןייא ןופ .םידיגמ

 ,םידיגמ יד ןרעה רעדיוו ןייג ןגעלפ רימ ןוא ןפלָאהעג טשינ טָאה סע רעבָא .ןגָאלשעצ

 ןבָאה ףוסבל .רדח סָאד ןזָאלעצ וצ טָארדעג ןוא סעטַאט יד ןפורעגסיורא יבר רעד טָאה

 ןבָאה תושרד יד ןוא ןופרעד גנוקנערק טַאהעג רעבָא ןבָאה רימ .ןבעגכָאנ טזומעג רימ

 .ןלעפעג קרַאטש זדנוא

 ,םייוג רעקלַאק יד רַאּפ טַאקָאװדַא ןעוועג ךיוא דמלמ ץוח ַא זיא ,לארשי יבר רעד =

 ויטָאמָאקָאל א ןופ קנופ א ןופ ןרָאװעג טנערברַאפ ןענעז סע ןרעייש ןוא רעזייה סנעמעוו

 ייברעד ,רדח ןיא קיטנוז ןדעי םייוג עקַאט ןעמוק .רסיק ןטימ טעידוסעג ךיז ןבָאה ןוא

 ןוא טרעטעלב ןוא ,"ווֶאנָאקאז-דאווס, טפור רע ןכלעוו ,ךוב ןבָארג א סיורַא טמענ

 ,החונמ ןבָאה רימ ןוא יבר רעד זדנוא טסעגרַאפ העש רענעי ןיא .ןיירַא טרעלק

 רע ןעוו ,ןעזסיוא ןרעדנַא ןַא רָאג ןעמוקַאב טגעלפ יבר רעקידתובצע רעד טָא

 םייב ןיוש ."םירישה ריש, זדנוא טימ ןענרעל חספ רַאפ ןכָאװ עטצעל יד ןיא טגעלפ

 רע טגעלפ "םירישה ריש, .ןטיבעג חור בצמ ןייז ךיז טָאה רתסא תליגמ ןופ ינש םוגרת

 .דעגנַאזעג ןעצ עלַא ןופ רעקילייה זיא ,גנַאזעג רעד טָא ,ריש :ןעגניזרעטנוא קידתובחר

 טגעלפ תועובש ראפ .םישדק שדק זיא גנַאזעג רעד טָא ןוא שדק זיא גנַאזעג רעדנַא ןַא

 רעקידלאוועג ןופ ןצנַאטרעטנוא שממ םעד ייב ןוא "תומדקא; זדנוא טימ ןענרעל יבר רעד

 .דיירפ טימ ןסולפנייאַאב זדנוא ךיוא ןוא החמש

 םייבר ארמג יד .י

 לארשי 'ר ןוא ץרפ רתלא ,דמלמ רעד עיניפ :ןעוועג ןענעז םייברדארמג עניימ
 הנומא ןוא תודיסח וצ ךנחמ זדנוא זיא ןוא ארמג זדנוא טימ טנרעל ,עיניפ 'ר .סלקיציא

 לטעטש עצנַאג סָאד ןעוו ,רדח םעד ןיא רעטניוו א קנעדעג'כ .ןדיי עטוג עקילייה וצ --
 ךיז טזייוואב לָאמַאטימ .סאג רעניבאראוו ףיוא סױרַא ןענעז ןדיי עטזיירעגוצ ךס ַא ט

 א טימ ,שער טימ לטעטש ןיא ןיירַא טרָאפ סָאװ ,דרעפ יירד ןיא טנַאּפשעג ,עטערַאק 8
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 ,דיי רעקיטכיל א ּפָארַא טייג עטערַאק ןופ .רעייגסופ ןוא ןרופ ,רעטייר ,רעטיילגַאב ךס

 תלבק וצ ןיבר םעד קיטיירפ טריפ ןעמ .יבר רענילָאטס רעד זיא סָאד .טעדיילקעג ןייש

 .ךָאנ ןפיול ,תוכאלמ-ילעב ןוא םירחוס ,עגנֹוי ןוא עטלַא ,ןדיי .דַארַאּפ סיורג טימ תבש

 א .םידוקיר ןיא ןוא גנַאזעג ןיא טליהעגנייא ןעוועג לטעטש סָאד זיא תבש ןצנַאג א

 ןוא בוטש ןיא ךורטַאּפ המלש 'ר ייב ןענַאטשעגנייא יבר רעד זיא ךָאנרעד ךָאװ עצנַאג

 ןביירש םירפוס .גנונעדרָא ןטלאה ,םיאבג .ןיבר םוצ ןייגוצניירַא טרָאּפשעג ךיז ןבָאה ןדיי

 ןיא רעקלַא םוצ ןדיי עקידיירפ ךיז ןרַאּפש טנַאה רעד ןיא ייז קידנטלאה ןוא ךעלטיווק

 ,תוישעמ סדמלמ םעד עיניפ ןיא טלָאמעד ךיז ךיא ןָאמרעד .ףיוא טמענ יבר רעד ןכלעוו

 רעד ןופ ןסירעגסיורא ןבָאה ,עלעקנאי 'ר דימלת ןייז טימ בוט םש לעב רעד ױזַא יו

 .אבה םלוע קלח ןייז טרעקעגמוא םיא ןוא לארשי-אנוש א ,ףָאשיב א ,דמושמ א האמוט

 םעד טגָארט יבר רענילָאטס רעד .תובוט ךס ַא ןדיי ןָאטעג רעהכאנ טָאה ףָאשיב רעד טָא

 עבלעז סָאד ךיוא יאדווא ןָאק ןוא המשנ עסיורג ַא טָאה ןוא בוט םש לעב ןופ ןעמָאנ

 טוט סע סָאװ ױזַא קידנקוק .חוכ סניבר ןיא ןביולג ןפרַאד ,םידיסח ,רימ רָאנ ,ןזייווַאב

 קידנסעגרַאפ ,חמשמ ךיז זיא דמלמ עיניפ יוו ןוא ,ןיבר םורַא ץיװָארבמָאד ןיא ךיז

 ,םינוילע תומלוע ןיא ןגָארטרַאפ ןעוועג טלָאװ רע ייהעלע ,םידימלת ענייז ןיא ןצנַאגניא

 .טכערעג עקַאט זיא עיניּפ 'ר זַא ריפסיוא םוצ וטסמוק

 -ארמג זיולב ןענרעל םיא ייב .ריבסמ ןייש זיא ןוא ארמג טוג טנרעל ץרפ רתלַא

 ןייק ןָא טשינ זדנוא טחיוו רע .םידימלת ענייז ךירדמ טשינ רעבָא זיא רע .ךעלגניי

 יד ,םגה ,ןבילבעג טשינרָאג םינמז ענעי ןגעוו זיא ןורכז ןיימ ןיא ןוא תובוט תודימ םוש

 .טנעקעג טוג עלַא רימ ןבָאה תופסות טימ ארמג

 (1936) "ףסוי-תיב., הבישי רעד ןופ םידימלת יד ןוא יבר רעד
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 יד זדנוא טימ טנרעל רע .שטנעמ רערעטלע ןַא ןעוועג זיא סלקיציא לארשי 'ר

 ידכ ,לביטש ןיא ןינמ ןטסטעפש ןטימ ןעמַאזוצ ןיבר ןטימ ןענעווַאד רימ .תובותכ ארמג

 הודח א ראפ סָאװ טימ ןעז וצ ידכ ןוא ארובה תדובע ןזח םעד םחנמ ןופ ןענרעל וצ ךיז

 טָאה ןוא דלימ יוזַא יבר רעד טקוק ןענרעל םייב .טיילעגנוי ןענעוואד סע ןערב ןוא

 ןוא ןייש ריבסמ יבר רעד זיא ,תופסות רעקידלכש א ץעגרע ּוװ .שפנ תבהא ביל זדנוא

 ןביוהנָא טלָאװעג ןוא ,תופסות םענייש ַא ןענופעג טָאה יבר רעד ןעוו לֶאמנייא .גנירג

 -- ,ןתופסות עקידלכש טימ טַאז ןעוועג ןיוש רימ ןענעז לָאמ סָאד ןוא -- ,ןייז ריבסמ

 יד ןיא ןוא ןעייג ןלאיתוקי טימ עטַאנ, :טגָאז ןוא רעטצנעפ ןיא קוק ַא לגניי ַא טּפַאכ

 ."ןרעװלָאװער ייז ייב סענעשעק

 ןטפניפ ןיא עיצולָאװער רעד ןופ םיכישממ יד ןעוועג ןענעז ןלאיתוקי טימ עטָאנ

 םינפ ןטלַא סניבר ןרעביא .תוכלמב םידרומ טנייפ טָאה יבר רעטלַא רעזדנוא ןוא רָאי

 יבר רעד זדנוא טָאה ,תופסות ןופ טרָא ןפיוא ןוא רעצ אזַא ןסָאגעגסיױא ךיז טָאה

 ןופ לשמ ַא טלייצרעד ןוא ."תוכלמ לש המולשב ללפתמ הוה, :ל"זח רמאמ ןיא טנָאמרעד

 רעשימיור רעד ןגעק םידרומ יד טקיאורַאב טָאה רע ןכלעוו טימ היננח ןב עשוהי 'ר

 .הכולמ

 ןרענָאיצולָאװער יד ןגעוו טסעומשעג ךעלטימעג ןיבר ןטימ רימ ןבָאה העש עבלַאה ַא

 .סנגרָאמוצ טנרעלעג ןיוש תופסות םעד ןוא

 ןטניוו עיינ -- ןטייצ עיינ ,אי

 טלייטעג ןוא סרערעל ןעגנַאגעגמורַא ץיװָארבמָאד רעביא ןענעז טייצ רענעי וצ

 ןעגנאגעג רעדניק ןענעז ךיוא .שיסור ןיא ןוא שיאערבעה ןיא ןהעש ףיוא סעיצקעל

 : רערעל ןסקַאוועגסיוא ןענעז ךעלגניי רעציװָארבמָאד ןופ .סעלָאקש עשיסור יד ןיא

 ,סעצווָארוילטעּפ יד ךרוד ןרָאװעג טקינייפרַאּפ ןענעז עכלעוו ,ןַאמשיּפ לכימ ןוא רעשומ

 ןבָאה עקינייא .טַאמָאלּפיד רעשיטעיווָאס א רעטעפש ןעוועג זיא רעכלעוו ,שקָאל לקנַאי

 ןוא ךַארּפשידנַאל יד ןענעק ךיוא זומ ,דיי רעמורפ רָאג ַא וליפַא זַא ,ןענַאטשרַאפ ןַאד ןיוש

 טנרעלעג ןבָאה עקינייא ןוא הלכשה וצ גנוגיינ ַא טַאהעג ןבָאה סעטַאט עקינייא .ןובשח

 .טלעוו רעטיירב רעד ןיא ןסיירוצניירַא ךיז םורַא ױזַא ידכ ,תילכת םשל רעדניק ערעייז

 .עשיסור ןוא עשיאערבעה ,עשידיי ,ןענעייל םוצ רעכיב זזיוואב ךיז ןבָאה ךיוא

 א יצ רחוס ַא ,ןַאמרעגנוי א טײרדעגמורַא ןַאד ךיז טָאה ץיװָארבמָאד רעביא
 ןפיוא ,ענירעלעפ ַא ןיא ,ןָאטעגנָא ןייר ,ףרָאד ןיא ףיוה ןשיצירפ ןיא רעטמַאַאב-דלַאװ
 -ילעב ןשיווצ טָאה רעקיבלעז רעד .טעדיילקעג ןייש -- ןײמעגלַא ןיא ןוא .ןלירב -- זָאנ

 ןגעוו ,לארשי-ץרא ןגעוו ,לצרעה רָאטקָאד ַא סעפע ןגעוו טדערעג גרַאװגנוי ןוא םיתב
 ,ןדליב ןעמ ףרַאד רעדניק עשידיי זַא ,טהנעטעג ןוא עירָאטסיה רעשידיי ןיש ןסערגנָאק
 ךעלגניידרדח ענעסקַאװעגרעטנוא רימ ןוא העפשה ַא טביאעגסיוא טָאה דיי רעד טָא
 ןיא ,תובשחמ טימ טנדָאלאב ןעגנַאגעגמורַא ,דיי םענעי ןופ דייר יד קנַאדַא ןענעז
 סענייר ברה ןופ הבישי ןיא רעוו ,רעדנַאנַאפ רעטעּפש ךיז ןרָאפ רימ סָאװ ןופ טַאטלוזער
 ןוא םזינויצ ,לארשי-ץרא זַא ,קנַאדעג-טנורג םעד טקיטסעפַאב ןעמ ווו עדיל ןיא ל"צז
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 ,טוטיטסניא-רערעל ןיא ענדָארג ןייק -- רעוו ןוא תודהי ןופ לייט ַא זיא טפַאשנסיװ

 זא ,םורַא ךיז ןעמ טעז ,קירוצ ןעמוק רימ ןעוו ,ןרָאי טימ רעטעפש .עיזַאנמיג ןיא רעדָא

 טרעדָאפ סע .ןייז ךנחמ ןענָאק וצ חוכב טשינ ןיוש ןענעז סרערעל ןוא םידמלמ עטלַא יד

 ,םערוטש רעד ,רעבָא .סרעסעב רעדָא סרעגרע ןגָאז טשינ ליוו ךיא .שרעדנַא סעפע ךיו

 יד ןוא םינינב עטעוועדנופרַאפ טרעקעגרעביא טָאה 1920--1914 ןשיווצ ןרָאי יד ןיא

 טרידיווקיל יו טעמכ ,ףמַאק ןָא ,טסבלעז ךיז ןופ ןענעז ,תוטיש עשירעיצרעד עטלַא

 :טבעלעג ךאנ ןבָאה סע) ןעוועג ךָאנ ןענעז םידמלמ עטלַא יד שטָאכ ןוא .ןרָאװעג

 טשינ ןיוש רעבָא ייז ןבָאה ,(ןיקטור ,וניבא בקעי ,השנמ ,סעדאפ ןושרג ,ץרפ רתלא

 סיוא ןבראטש םייבר עטלַא יד ."ךעלעקניוו, יד ןיא ןסעזעג ןענעז ,ןעזנָא םעד טַאהעג

 טריזינַאגרָא ךיז טָאה רעטעפש לסיבַא .ןריובעג טשינ ןרעוו םידימלת עטלַא ןייק ןוא

 טשינ טנרעלעג ןבָאה טרָאד רעבָא ,רעגייטש ןטלַא ןטיול הנטק-הבישי ַא שרדמה-תיב ןיא

 ןיוש ןענעז ןסַאמ עטיירב יד ןופ רעדניק יד .ךעלרעדניק עשידיי טנעצָארּפ 3 ַא יו רעמ

 .רעירפ ןעוועג ןענעז רימ יוו שרעדנַא ןעוועג ןַאד

 רעדָא ,גנוניישרעד עטוג א ןעוועג סע זיא יצ גנוניימ ןיימ טשינ גָאז ימצעלשכ ינַא

 ןופ ,טייצ-סנאסענער רעד ןופ גרַאווגנוי :טקַאפ ַא ןרָאװעג רעבָא זיא סע .עטכעלש ַא

 יד ןעיוב ןוא ןפאש רַאפ ןייטשטנורג םעד טגייל ןוא ימ ךס א ןָא טעדנעוו ,םזינויצ

 ןוא עלאנָאיצַאנדזעיגילער יד ,רעדיו ערעדנַא .רָאי ןט-18 ןיא ךָאנ עלוש-תוברת

 ןופ םדוק זיא םזילאיצָאס ןעמעוו ייב ןדיי ."לושדהנבי, ַא ןפאש ,עטמיטשעג-שיטסינויצ

 -"הדוגא, ןיא רעדניק ןייז ךנחמ ליוו הנטק הבישי יד ןוא .לוש עשידיי יד ןפַאש ,טייקשידיי

 יקסנאשזָאר רעטלַא רעד ,רענשעוואלס לבייל ,ומכ ,"יחרזמ, ןופ םירבח יד םגה ,טחייג

 ייז ןוא רעדניק עשידיי ןריפרעבירא, : טגָאזעג ןבָאה ייז יוו ,טשינ ןזָאל ,ערעדנַא ןוא

 טריסערעטניארַאפ ןענעז ןטלַאטשנַא-ךוניח עטנַאמרעדנביוא יד ןופ םויק ןיא ."ןתולגרַאּפ

 טעווערַאהעג ,ךעלרעדניק יירד רַאפ טלָאצעג ךעבענ ןבָאה סעטַאט .לטעטש ןיא ןדיי עלא

 רעדניק ערעייז ןטלַאהעג ןבָאה ןדיי עזעיגילער .דומילדרכש ןפיוא רעטיב ןוא רעווש

 ןבָאה ייז .םארגָארּפ םעד טימ ןעוועג םיכסמ טשינ ןבָאה ייז םגה ,עלושד"תוברת, ןיא

 ןענָאק לָאז ןוא טייקכעלגעמ-ץנעטסיזקע ןַא ןבָאה לָאז לושדתוברת יד ידכ ,ןָאטעג סָאד

 ,לוש רעשיטסישידיי רעד טימ ךיוא ןוא סעלָאקש עשיאיוג יד טימ ןרירוקנָאק

 לוש-"תוברת, רעד רַאפ םינקסע יד .בי

 "סיורַא רוד ןרעטלע ןופ םידיחי ןבָאה לוש-"תוברת, עשיאערבעה יד ןפַאש םייב

 -ילעב עדנגלָאפ ןופ ןענַאטשַאב זיא טעטימָאק רעטשרע רעד .וויטַאיציניא ךס א ןזיוועג

 םהרבא ,ןַאמצלָאה בקעי ,לקנערפ לרעמש ,לגייב םייח-ריאמ ,ץעווש והילדג :םיתב

 טביאעגסיוא ןבָאה ייז .רענייוו ףסוי ,ןושילפ ןרהא ,ראיניוו לטָאמ ,ינדרי יבצ ,יקסווָאקנאמ

 ןוא .לוש-"תוברת, ןיא ןרעוו טקישעג ןלָאז רעדניק ערעייז זַא ,ןרעטלע ףיוא העפשה

 רעד ראפ ןבעגעגּפָא גרעבנזייא לטָאמ טָאה ,ןינב ןייק טַאהעג טשינ טָאה לוש יד יװ ױזַא

 ןענָאמרעד זיולב ןכירטש רָאּפ ַא ןיא ךיא ליוו ,בגא .רעיומ ןייז ןופ קָאטש ןצנַאג םעד לוש
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 רעטסערג רעד זיא רע .שטנעמ רעקיטראנגייא ןַא רע זיא ןעוועג .ןגרעבנזייא לטָאמ 'ר

 -ערבעה רעד רעבָא ,ןבעל ןוא בייל טימ רחסמ ןיא טציז ,לטעטש ןיא טסירוטקַאפונַאמ

 'ר רעשידיסח רעד טָא ןוא סעטַאט ערעזדנוא ןופ ןצרַאה םוצ טדער ךוניח רעשיא

 רע .לארשי-ץרא ןיא ןצעזאב וצ ךיז ןעוועג יאדכ טלָאװ סע זַא ,ןייא טניפעג לטָאמ

 :ילשורי ןוזפ גנונעפערעד רעד וצ טקנופ ןוא ,לדיימ ַא ךָאנ ,רעטכָאט ערעטלע ןייז טמענ

 -ץרא ןיא רעביא יז טזָאל ןוא םילשורי ןייק ריא טימ רע טרָאפ ,טעטיסרעווינוא רעמ

 א טָאה רע ןוא ןעלטָאמ 'ר טימ ריט ַא ןבענ ריט א טניווועג ךיא בָאה ,ָאטעג ןיא ,לארשי

 ,לארשי-ץרא ןיא רעדניק ענייז ןגעוו טדערעג ךס

 עשיליופ יד ןטייב לָאז ןעמ ,טרעדָאפעג ןבָאה ןטעיווָאס יד ןעוו ,1940 רָאי ןיא

 ןיא ןפָארטעגפיונוצ םיא טימ קילעפוצ ךיז ךיא בָאה .עשיטסיוועשלֶאב ףיוא ןטרָאּפסַאּפ

 ןָאטעג בָאה ךיא סָאװ ךימ טשרַאפ ןעמ ,רעהרַאפ ןפיוא ךימ טמענ ןעמ .טמַא-ןטרָאּפסַאּפ

 טרעפטנע ןגארפ עבלעז יד ףיוא .תובָא-תוכז עשינצבק ךוז ךיא .ןטייצ עקידרעירפ יד ןיא

 טָאה עטַאט ןיימ .םירחוס רוד רעטרעפ רעד ןיב ךיא, -- :ץרוק גרעבנזייא לטָאמ 'ר

 רעציװָארבמָאד יד ןופ ןיב ,ךיא ןוא ,לדנַאהסיורג טריפעג טָאה עדייז ןיימ ,טלדנַאהעג

 ןעוועג רימ ןענעז ָאטעג ןיא ."טליוו ריא סָאװ ןביירש טנָאק ריא ןוא םירחוס עסיורג

 .המשנ ערעביוז ַא טַאהעג טָאה דיי רעד ,םינכש עטוג

 םויק ןיא טריסערעטניארַאפ ןענעז עכלעוו ,ןדיי ךס א רימ ןעעז רעטעפש לסיבַא

 -עגסיוא טרעוו רעכלעוו ,ןינב א טפיוקעג טרעוו סע ןוא טלעג ןביג ,לוש-תוברת ןופ

 טָאה רעכלעוו ,ץנַארעמָאּפ השמ 'ר :ןרעוו טנָאמרעד ןלָאז ןוא .טיינאב ןוא טרעסעב

 סרעלעה ןופ רעטלַאווראפ רעד ,ןַאמיינ ןוא לוש-תוברת רעד ןופ ןינב ןרַאפ טלעג ןבעגעג

 ,םיתב-ילעב עקידלטעטש ליפ ןוא טנַאה א טגיילעגוצ ךיוא טָאה רעכלעוו ,רָאטנאק

 יד ןשיווצ .לוש-תוברת רעד רַאפ ןינב םעד תבוטל טרעייטשַאב ךיז ןבָאה עכלעוו

 בקעי :ןעוועג ךיוא ןענעז ןזעוו:לוש ןשיאערבעה םעד ןופ םינקסע ןוא רעדנירגטימ

 רעד ,יקסווָאקנאמ םהרבא ,ך"נת:לעב ןוא רבע-תפש ןופ בבוח רעטלַא ןַא ,ןאמצלָאה

 גנודליב ערעכעה רעדניק ענייז ןבעגעג טָאה רעכלעוו ,הלכשה-יציפמ ןופ רעקיטַאּפמיס

 ,ןאסנרהא לאיחי רערעגניי רעד ,תירבעב ןייז זומ ךוניח רעשידיי זַא ,ןטלַאהעג ןוא

 ןקיטייצירפ ןייז ךָאנ ןוא לוש-תוברת רעד רַאפ טייצ ןייק טרָאּפשעג טשינ טָאה רעכלעוו

 -רעטעּפש יד ןענַאמרעד ןעמ ףרַאד ךיוא .ָארויב-לוש ןיא ןעגנָאהעג דליב ןייז טָאה טיוט

 רענעמוקעגמוא-שיגַארט רעד ןוא לזנעג עשוהי :לוש רעד ןופ םינקסע ערעגניי עקיד

 -- םינוב רעגנוי רעד ,םארטש רשא ,ןוגעב ףסוי ,רעּפָאטש דוד -- לארשי-ץרא ןיא

 .ענעמוקעגמוא עלַא

 קרַאטש ןבָאה רעבָא ,עגנוי רָאג טייצ רענעי וצ ןענעז עכלעוו ,םיכורא םייחל ולדביו

 ,לוש ןופ ראטערקעס רעד ,ןַאמצלַאז לאומש :ןזעוו-לוש ןשיאערבעה ןרַאפ טעברַאעג
 ,ןַאמצלַאז רַאזַאל ,רעדניב םהרבאו ,בילטָאג השמו ,סבר םעד עלערימ ,קאפראכ לטָאמ
 לשרעה ,דַאסיא לזייר ,ןינב ןטפיוקעג םעד תבוטל טרעייטשַאב ךיז טָאה רעכלעוו
 םייח-ףסוי ןוא ,רערעל טכַארבעג ןוא טכוזעג ,ןרָאפעגמורַא זיא רעכלעוו ,ינדרי-קושטיב
 ,ןגיוא עשיאיוג ,עדמערפ ךס ַא ןכלעוו ףיוא ןגָאװ םעד טרַאּפשעג ןבָאה עלַא ייז .לגייב
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 טרינעשז טשינ ךיז וליפַא טָאה טכַאמ עשיליופ יד ,ךעלטניירפ טשינ טקוקעג ןבָאה
 רימ, :טגָאזעג ןבָאה ןקַאילָאּפ עקידלטעטש יד ןוא לוש יד ןכַאמרַאפ וצ טרעדָאפעג ןוא
 רעזדנוא ןיא ןעמוק ךורב:ןַאמרָאב רעה םעד ןביולרעד רימ ןעוו ,לארעביל גונעג ןענעו
 ,"עיגילער עקסווַאדישז רעדניק ערעייא טימ ןענרעל ןוא לוש

 ןוא *שדח, ראפ דחפ טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ענעגייא ךיוא ןענעז ןעוועג ןוא

 יד ןופ ,יקסנַאשזָאר לאיחי 'ר ןטלַא םעד ןיא ךיז ןָאמרעד ךיא .טלמרומעגרעטנוא ןבָאה
 טשינ ןוא לוש-הנבי רעד רַאפ אקווד זיא רעכלעוו ,ץיװָארבמָאד ןיא רעוט-יחרזמ עטשרע
 זיא רע .טשינ םיא טקידירפאב תוברת ןופ םַארגָארּפ רעד לייוו ,לוש-תוברת רעד רַאפ
 ,תירבע רַאפ זיא ןוא תוצראה-םע ןייק ןייז טשינ לָאז סע זַא ,רַאפרעד שפנו בלב רעבָא

 ןיא ןעוו ,גָאט ןיא השרד ןייז ןופ ָאכע םעד טנייה זיב קנעדעג ךיא .ךוניח ןלַאנָאיצַאנ רַאפ
 ךָאנ עז ךיא .טעטיסרעווינוא רעשיאערבעה רעטשרע רעד ןופ החיתפ יד זיא םילשורי

 זדנוא ייב ןוא שיפ ענעדישרַאפ ָאד ןענעז םי ןיא רָאנ .ןרערט עקידיירפ ענייז טנייה

 -תוברת יד ךיוא .טקעמשעג ןעמעלַא טשינ טָאה השרד סלאיחי 'ר .ןדיי ענעדישרַאפ --

 םידגנתמ יד ןופ עקַאטַא ןייא טשינ טָאה לאיחי 'ר ןוא ןעמעלַא טשינ טקידירפַאב לוש

 א םיא רַאפ טגנערב הרות-ןב א יוו סעומש א ןעוועגייב ןיב ךיא .ןסױטשּפָא טפרַאדעג
 זַא : טרעפטנע יקסנאשזָאר לאיחי 'ר ןוא "םיאטח םישנא תוברת, הרות רעד ןופ קוספ
 טשינ ןוא עלָאקש רעשיליופ רעד ןיא אקווד רעדניק יד ןעייג לוש-תוברת יד טשינ ןעוו

 ןלעפ עכלעוו ,תולעמ עשירעיצרעד עסיורג ךיז ןעניפעג "תוברת, ןיא זַא ,םירדח יד ןיא

 רעסעב ייז ןלָאז, :טיירש ןוא ןרָאצמירג ןיא ןיירַא רענגעק רעד טלַאפ .רדח ןטלַא ןיא

 ןשטייטראפ רעטעפש טעוו רעוו ןוא, : לאיחי 'ר טגערפ ."עלַאקש רעשיליופ רעד ןיא ןייג

 רעשיליופ רעד ןיא ?ך"נת לטיּפַאק ַא ,ךורע-ןחלוש-רוציק ןופ ןיד א ,שמוח קוספ ַא

 טימ םיסרוקיּפַא יד ףרַאד רעוו :רענעי טגָאז ."ןגָאז-שידק טשינ ןעמ טנרעל עלָאקש
 א לאיחי 'ר ןיוש טיג ."ןדיי עכלעזַא טשינ ףרַאד םלוע לש ונובר רעד .ןגָאז-שידק רעייז

 : "תוברת, ןופ גנוטיידאב רעד רַאפ רוקמ ןטייווצ ַא בָאה ךיא :טגָאז ןוא לכיימש

 .המהב א ,םדא ארפ א טסיב לחומ ייז ,וד ןוא -- "המהבה ןמ םדאה רתומו;

 טשינ ךיז לוש-תוברת יד טלָאװ םיא ןָא .ןייטשרעג עיצנַאמ ןרעוו טנָאמרעד לָאז ןוא

 ןוקית טכַאמ ןוא רערעל יד טלָאצ ןוא תואוולה טכאמ עיצנַאמ .ןטלַאהרעד טנָאקעג

 רערעמ ףרַאד סע רעוו ןוא החנה א ןבעג זומ ןעמ ןטַאט ןכלעוו ךיוא טסייוו רע .תיבה
 ןיא רעדניק ענייז ןעיצניירַא חוכ טימ טעמכ ןוא ןדערוצ ףרַאד ןעמ ןטַאט ןכלעוו ,ןלָאצ
 טוט עיצנַאמ .תוקיפס ענייז ןביירטעצ ףראד ןעמ ןוא תונעט טָאה עטַאט רעד לייוו ,לוש
 | .לענש ןוא טקישעג רעייז סע

 ןעוו ,ןטייצ ןַארַאפ :ןגַאזגיז עקיטסייג ןַארַאפ ךיוא ןענעז ןסיזירק-טלעג ץוח ַא ןוא

 -העד יד ןענעז רערעל עשימייה ןעוו ןטייצ ,העפשה-ילעב יד ןענעז רערעל עזעיגילער

 .טינש ןייא ןופ עלַא ןוא ,ןסיורד ןופ רערעל ןיירַא טקיש ןעמ ןעוו ,ןטייצ ןוא רעגָאז

 ןָאטעג רעמ טָאה ךלמה דוד זַא ,לוש-תוברת ןופ הדימלת ַא רימ טגָאז טייצ רענעי וצ

 ,טרעהעג סָאד ןוא רימ םעל ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,דיי ַא .ונבר השמ ןופ קלָאפ ןרַאפ

 ַא ןופ רעצרעה יד ןיא ןוא םידגנתמ ןענַאטשטנַא ןענעז ױזַא .טרעטיצעגפיוא קרַאטש טָאה
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 זומ סע רעבָא .ךוניח םעד ןופ תואצות יד ראפ דחפ א טצעזַאב ךיז טָאה סעטַאט ךס
 רעדניק ערעזדנוא ןעוועג ךנחמ לוש-תוברת רעציוָארבמָאד טָאה רָאי 25 :ןרעוו טגָאזעג
 ןיא ןייזטסּווואב ןלאנָאיצַאנ ןוא ןסיוו ןכעלטלעוו ןוא ןשידיי ךס ַא טכַארבעגניירַא ןוא
 ,קלָאפ ןשידיי ןופ ןדיי עטוג ןבילברַאפ ייז ןענעז םורַא ױזַא ןוא רעצרעה ערעייז

 לוש-"הנבי; יד .גי

 זיב ןוא ץנעטסיזקע ריא רַאפ טלגנַארעג טייצ עצנַאג יד ךיז טָאה לוש"הנבי יד
 ,בוטש וצ בוטש ןופ טרעדנַאוועג ןוא החונמ םוקמ ןייק טַאהעג טשינ טונימ רעטצעל רעד
 ןעוועג ןענעז רערעל עריא ןוא ,םידימלת קינייוו טַאהעג טָאה לוש יד .סַאג וצ סַאג ןופ

 ,קיגָאגַאדעּפ רענרעדָאמ ףיוא ,גנודליב-ךיוה ףיוא סעיזנעטערפ ןָא ,םיכנחמ עשימייה
 ןוא קיטַאמעלבָארּפ רעשידיי רעד יירט .ןבילבעג לוש רעד ןופ םידימלת יד ןענעז ךָאד
 -נסיוו עצנַאג יד ןעמוקַאב טשינ ןבָאה ייז שטָאכ ,תודהי ןיא תועידי עטוג ןעמוקַאב ןבָאה
 תא עדו, םוצ גנַארד םעד ןעמוקאב ייז ןבָאה לוש-הנבי ןיא רעבָא .וצרעד טפַאש
 .ויבלש לכ לע *ךמע

 רעד ןופ םידימלת רָאּפ א טנגעגַאב ךיוא ךיא בָאה געווזרעדנַאוו ןיימ ןיא
 ,ןטסידוגא ןייק טשינ רעבָא ,ןדיי עזעיגילער טנייה זיב ןענעז ייז ,הבישי רעציװָארבמָאד

 ןגעק טריטלָאװער טשינ ןבָאה רעדניק ןוא סעטַאט רעציווַארבמָאד זַא ,וצ ביג ךיא |

 ,עלָאקש רעד וצ רעדָא ,ןיירַא "תוברת; ןיא רדח ןופ ןפָאלטנַא טשינ ןענעז ייז .רדח ןטלַא
 ןוא ןיינ .הרות רעטלַא רעזדנוא ףיוא ןחמוא ןפרָאװעג הלילח ןבָאה ייז לייוו ,םעד תמחמ
 רעשיטסינויצילַאנָאיצַאנ רעד רָאנ ,טרידיצעד ָאד טָאה תוסרוקיפא ןייק טשינ !ןיינ
 ןענעק ןלָאז רעדניק ערעזדנוא זא ,ןליוו רעד ,דומיל םעד ןרעטיירבוצסיוא טנעמַאמ
 ןכלעוו ןיא ,קנַאדעג ןשיטסינויצ םוצ רעטנענ ןייז ,עירָאטסיה רעזדנוא ןסיוו ,תירבע
 עגנוי ערעזדנוא זַא ,טייוו יוזַא ,קלָאפ ןופ גנוטער יד ןעזעג טָאה רוד רענעמוקעגמוא ןיימ
 -דומלת ןיא ןסירעגניירַא 1912--1910 ןיא ךָאנ ךיז ןבָאה העפשה"ילעב עשיטסינויצ
 ,עירָאטסיה ןוא ך"נת ,שיאערבעה רעדניק-הרות-דומלת יד טנרעלעג ןוא הרות

 .לָאמַא ןטייוו ןופ ,ןטייצ עקידרעירפ ןופ דָאזיּפע ןקיטייז א ןענעכייצרַאפ ָאד ליוו ךיא
 .ךארפש-הכולמ יד טנעקעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי טגָאמרַאפ קידנעטש טָאה ץיװָארבמָאד

 יד ןופ עדייזז-רוא רעד ,רעביירש רעד אקמהרבא :ןעוועג סָאד ןענעז ןטייצ ענעי ןיא

 רעירעזא ןוא רעקצָאסיװ יד ןופ עדייז-רוא רעד ןוא ,רענליי ןיא סנרַאגנדליג רעליב

 -ָארבמָאד ןענעז קירוצ רָאי 100 יצ 90 טעמכ טימ ךָאנ .ףלָאװ 'ר רענייא ,סדלעפנטכיל

 ךעלגניי 9 יד ןופ ןבָאה רימ .ךַארּפש עשיאיוג יד ןענרעל ךיז קעװַא ךעלגניי רעציוו

 עדייז ןיימ .ןאמשיפ עיסָאי בקעי ןוא קינָאה לכימ ,ןַאמצַארק ליציא ןוא ליכימ טנעקעג

 ךס א טנעקעג וליפַא טָאה ,טסינָאטנַאק ַא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןייטשלגייפ לאלצב

 .ןווַאסָאנאמאל ךיוא ןוא םיריש סווָאטנָאמרעל ןוא סניקשופ
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 לוש עשידיי יד .די

 ,רעשומ זיא ץיװָארבמָאד ןיא "לוש עשידיי, קנַאדעג םעד ןופ תישארב רעד

 ןט-17 ןיא רעבָא ,ץיװָארבמָאד ןיא רערעל רעשיסור ַא ןעוועג זיא רע .םולשה וילע
 "וװָאדָאראנ עינעלעדערּפָאָאמאס, ןופ ןטניוו ןגָארטעג ךיז ןבָאה דנַאלסור רעביא ןעוו ,רָאי
 ןביוהעגנָא רע טָאה ,עימָאנָאטױא רעלַאנָאיצַאנ עלערוטלוק ןופ טדערעג ךיז טָאה סע ןוא
 וילע רעשומ יצ טשינ סייוו ךיא .אפוג רוטלוק רעשידיי רעד ןופ לרוג ןגעוו ןטכַארט

 ןרָאװעג ףייר זיא ןיילַא םיא ייב יצ ,ךיוה רעד ןופ ןעגנוזייוונָא ןעמוקַאב טָאה םולשה

 םהרבא ,טנווָא-רוטלוק א ןעמוקעגרָאפ רעמוז םענעי ןיא זיא לֶאמנייא .קנַאדעג רעד
 טדער ,םרָאפינוא ןיא ווָאסוטַאמ קעדַאד .ךארפש רעשיאערבעה רעד רַאפ טדער רעדניב
 רַאפ רעוו ןוא שיסור רַאפ רעוו ,ןדער ןטַאדלָאס עשידיי .ךארפש רעשיסור רעד ראפ
 טגָאז .ךיא ןוא קושטלַאקַאב-ךאליימ ,רעשומ : ןעיירד ןיא םייהא ןעייג רימ .שיאערבעה

 .לביטש רענילָאטס ןיא קירוצ ןריפ טעוו ךארפש עשיאערבעה יד, :ןושלה וזב רעשומ

 ןייז טעוו שידיי ,ןרילימיסַא טעוו שיסור לייוו ,שיסור טשינ ןוא שידיי ןענרעל ףרַאד ןעמ

 ."טנָאוו-ץוש יד

 סעצווַארוילטעפ יד ךרוד ןרָאװעג טקינייפרַאפ טנגוי רעטסירפ ןייז ןיא זיא רעשומ

 םימיענהו םיבהאנה, -- טפירשפיוא רעשיאערבעה א אקווד זיא הבצמ ןייז ףיוא ןוא

 ןאמשיפ לכימ ,ןברק ןטקינייפרַאּפ ןטייווצ ןטימ רע לייוו ,"ודרפנ אל םתומבו םהייחב

 ,ןייב-ןקור ריא ןרָאװעגנָא ןַאד טָאה ץיװָארבמָאד ןיא לוש עשידיי יד .רבק ןייא ןיא ןגיל

 .רעשומ עטַאט רעד טלעפעג ףוס ןזיב ריא טָאה סע לייוו ,ןרָאװעג טמותיראפ זיא

 ןופ רעדנירג יד ןרָאװעג ןייטשלרעפ ָאקרעב ןוא סעצרַאווש יד ןענעז ןשיווצניא

 רעד רַאפ סעיצקַא יד ןריפ ךוטצרַאװש המלש ןוא דיילק רעטלַא .לוש רעשידיי רעד

 ןוא ןסירעגרעביא לָאמ עכעלטע לוש יד טָאה ץנעטסיזקע ריא ןופ ךשמב .לוש רעשידיי

 עשיליופ יד םרוג זיא לוש רעד ןופ סיירעביא ןקיטליגדנע םעד .םידומיל יד טיינַאב
 .טכַאמ

 ןבָאה ןסָאלשעג ךיז טָאה לוש עשידיי יד ןעוו זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא סע ןוא
 רעד ןיא טשינ ןענרעל רעדניק ערעייז טקישעג לוש רעשידיי רעד ןופ םיגיהנמ יד
 ,רעבירעד טציא ךיז ןטכַארטרַאפ רימ ןעוו .לוש-תוברת רעד ןיא רָאנ ,עלָאקש רעשיליופ
 רוד םענעמוקעגמוא רעזדנוא ייב זיא רעייט רעייז זַא ,סולשַאב םוצ ןעמוק רימ ןזומ
 ,גנואיצרעד ןופ טיבעג ןפיוא טנעמָאמ רעשידיי רעד ןעוועג

 םיכנחמ ןוא רערעל ,וט

 ןוא עשימייה ןזעווזלוש םעד ןעוועג שמשמ ןבָאה רָאי 25 עטצעל יד ןיא
 לבוי ןבלַאה ַא טָאה רעכלעוו ,םעדייא סרעיצטכיל םעד ,ןַאמדירפ .רערעל עטזיירעגוצ
 הכרב א ןעוועג זיא רע .ןסיוו ןשידיי ךס א טכַארבעגניירַא ןוא ןעוועג הרות ץיברמ ןרָאי
 עירָאטסיה רעד ןיא יקב ַא ,קיטסיאַאדוי ןופ ןגייווצ עלַא ןיא רענעק א .לטעטש ןרָאפ
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 יד .רוטַארעטיל רעשיאערבעה רעיינ ןוא רעטלַא רעד ןופ רענעק ַא ,קלָאפ ןשידיי ןופ
 ןוא ןעמַאזוצ זדנוא טימ ענעגיוצרעד ןוא ענעריובעג ,ןיז סנזח רעזדנוא ,אטילש רעדירב
 ןופ ךס ַא ןוא ןעוועג הרות ץיברמ ךיוא טָאה רעכלעוו ,רדח סנטַאט רעייז ןופ רעדניק
 טסיילפעג ךיז טָאה רעכלעוו ,רעדניב םהרבא .רדח סנזח ןיא טנרעלעג ןבָאה זדנוא

 יד -- ,רעדניק סגרעבנזייא לטָאמ .לפמעטס ןשיטסינויצ םעד ץלַא ףיוא ןגיילוצפיורַא

 איסומ ,קינלָאקש ,יקסווַאזערעב עלעשרעה ,וָאסוטאמ אבויל ,גרעבנזייא רעטסעווש

 רענייא ,רעלזיימ ,ןָאסלענעצאק ,ןאזנייפ ןירערעל יד ,ןוז ןטימ קינַאכעמ ,ךוטצראווש

 רעשיליופ א רעטייווצ רעד ,עירעפמיא רעשיסור רעד ןופ רעקיטַאּפמיס ַא ייז ןופ

 טָאהעג ןבָאה סעטַאט ערעזדנוא סָאװ ,וצרעד םרוג ַא ןעוועג ןענעז עדייב ייז .טָאירטַאּפ

 רעד ,רָאטנַאק היח ,יקסנַאלָאּפ ,עדאס ,ןיקדַארפ .לוש-תוברת ןיא "שדח, ןרַאֿפ דחפ

 רעכלעוו ,שטיװָאכורָאב ,טכַארבעגטימ טָאה ינדרי ןכלעוו ,יקסוועשטַאגָאר טנעדוטס

 -עטסאק ,יקסווַאטנאלפ ,קָאטרעשט ,דמלמ ןשיווטיל ַא ןופ קורדנייא םעד טכַאמעג טָאה

 רעטלַא) ןאמשיפ ,קישטייז ,לזנעג הנח ןוא הירא ,קָאטרעשט .,ַאקצינטָאלּפ ,ץענַאיל

 ,רעסקָאב ןַאמרָאב-ךורב ,ןאמלעג ,ןייטשלגייפ םהרבא ,ןייטשגנוי לשיומ ,(סעקנַאמחַאנ

 .דנא .א ןאמראלק םירפא

 ,ןעמַאזוצ עלַא ייז .טשינ קנעדעג ךיא עכלעוו ,רערעל יד ןייז לחומ רימ ןלָאז ןוא

 ןיא ייס ןוא לוש-תוברת ןיא ייס ,ךעלרעדניק ערעזדנוא ןופ רעיצרעד ןוא רערעל יד

 ,עקיטרַאנדישראפ ןעוועג ןענעז ןלוש עדייב ןופ ןדָאטעמ ןוא ןעיידיא יד שטָאכ ,לושדהנבי

 יד .ןדיי עטוג ןביילב ןלָאז ךעלרעדניק ערעזדנוא זַא ,ימ ךס א ןבעגעגקעווַא ןבָאה

 | = .תוכז רעייז זיא סיורג ןוא עמַאזניימעג ןעוועג ןענעז ןעגנוכיירגרעד

 להנמ רעד :ּפָא לעיצעפס ךיז ךיא לעטש ,עטנָאמרעדנביוא יד ןופ ייווצ ףיוא

 עיינ טכַארבעגנײרַא ןוא םיכנחמ עקיטרָא עקידרעירפ יד טרעטייוורעד טָאה ןַאמלעג

 םיא ןוא העפשה יד טנַאה סנַאמדירפ ןופ וליפַא ןעמונעגסיורא טָאה רע .ןסיורד ןופ

 ,רעבָא ,ןדירפוצמוא ןעוועג ,טריטסעטָארּפ ןבָאה ,ךמע ,רימ ."דמלמ, א יוו טלפמעטסעג

 .טכערעג זיא רע זַא טגָאזעג ןוא סנייז ןָאטעג טָאה ןַאמלעג

 םעניילק ןיא רעדניק ערעזדנוא ןופ רערעל רעד ,ןרעלזיימ ךיוא ןָאמרעד ךיא

 םידשח סױרַא טפור ןוא טנעמַאמ ןשידיי םעד טשינ טריטקעפסער רעכלעוו ,עלעטעטש

 .ןרעטלע עזעיגילער ייב

 ,םיקחרמ יד ןיא טזָאלעגקעװַא רעטעפש ךיז ןבָאה ןלוש עדייב ןופ םידימלת יד

 ,ענווָאר ,עשרַאוו ,ענליוו ןייק ןרָאפעג זיא ןעמ .גנודליב ערעכעה ןרעבָארעד וצ ידכ

 ,ןלוש"ךַאפ ןיא ,"ינומכחת, ,סעיזַאנמיג ,ןטוטיטסניא-רערעל יד ןיא ייז טעז ןעמ .קסניפ

 עשידיי יד ךיוא ןוא ןלוש עשיאערבעה עדייב .ןסרוק ענעדישרַאפ ףיוא ןוא תובישי ןיא

 םעד טקרַאטשעג ןבָאה ןוא עיצַאלימיסַא ןגעק עמַאט ַא ,םיוצ ַא יוו טנידעג ןבָאה לוש

 .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעניימעגלַא רעד ייב ןייזטסּווואב ןלַאנָאיצַאנ

 "םימי ערעדנַא ןוא םירופ ,הכונח ,טבשב ו"ט ,רמועב-ג"ל ןופ ןטייקכעלרעייפ יד

 ,ןסעגרַאפ טשינ ףרַאד ןעמ .רבע ןשידיי םוצ שטנעמ ןגנוי םעד ןדנובעגוצ ןבָאה ,םיבוט

 ןופ לייט א םורָאװ ,רעדניק ערעזדנוא ןרילימיסַא טלָאװעג ןבָאה ןרָאטקַאפ עסיוועג זַא
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 ןָאטעג ליפ ןבָאה רערעל ערעייז ןוא ןלוש עשיליופ יד ןיא טנרעלעג ךיוא טָאה ייז

 ערעזדנוא ןופ תוכז רעד רעבירעד זיא סיורג .ןריזינָאלָאּפ ןוא ןסולפנייאַאב וצ ייז ידכ

 .ןבר-תיב לש תוקונית תוכזב ,ןלוש

 םידומיל ןבעג ןגעלפ עכלעוו ,רערעליזיוה יד ןרעוו טנָאמרעד ךיוא ןלָאז ףוס םוצ

 ַאטעג ןיא וליפא ןבָאה ,רעטכָאט ןוא רעטַאפ ,ןאמלאס החפשמ יד :רעזיה יד ןיא

 ייב ,ןאמלאס ןיליירפ ןפָארטעג ךיא בָאה הטיחש רעד ראפ גָאט ַא .ןהעש ?טלייטעג,

 .שפנה-תריסמ ןבָאה טפרַאדעג ןעמ טָאה וצרעד ,עלעדיימ ןייז טימ ןענרעל ,רעדורב ןיימ

 ,רוקמ ןופ הקיני עקיזָאד יד זיא ,1939 רָאי ןיא ,ןטעיווָאס יד ןופ שרַאמנײרַא ןטימ

 סרערעל יד ,לוש יד .ןרָאװעג טריציפיסור זיא ץלַא .ןרָאוועג ןסירעגרעביא קידנעטשלופ

 ייז ןשיווצ ,"אקטעליטַאיסעד, רענעפורעג-יוזַא רעד ףיוא רעביא ןעייג םידימלת יד ןוא

 בורח ,ןסירעגסיוא ץלַא ןוא ןשטייד יד ןעמוקעג ןענעז ךָאנרעד .רעדניק עניימ ךיוא

 .ןטינשרַאפ ,טכַאמעג

 ייחרזמה-לעופה, ןוא "יחרזמ, .זט

 -במָאד ןיא זיא ,"יחרזמ, רעד ןריטורקער ךיז ףרַאד סע ןעמעוו ןופ טנעמעלע רעד

 עכלעוו ,ס'יבר ןופ טסולפנייאַאב ןעוועג ןענעז ןדיי עזעיגילער עלַא .ןיילק ןעוועג ץיווַאר

 ןופ ךָאנ םיחרזמ ןַארַאפ ץיװָארבמָאד ןיא ןענעז ,ךָאד .ןטסינויצ יד טימ טשינ ןרירעּפָאק

 .רוד ןטייווצ ןופ ןטסיחרזמ ךיוא ןוא ,ל"ז סנייר ברה ןופ עטסולפנייאַאב ,רוד ןטשרע

 רענשעוואלס לבייל ,יקסנאשזאר לאיחי 'ר :ןענעז לטעטש ןיא ןרוגיפ עלַארטנעצ יד

 .ל'ז ןַאמדירפ רערעל רעד ,ןאמרעביל עטנ ,ןייטשלגייפ ןרהא ,סאראק

 ןרַאפ סעיצקַא ןיא ןעמענלייטנָא ןיא ,םילקש ןפיוקרַאּפ ןיא טײטשַאב טייקיטעט יד

 םילובג יד ןסיוו ןענָאק וצ ףייר ליפ ױזַא ףיוא טשינ טלָאמעד ךָאנ זיא ןעמ .תמיק-ןרק

 -ַאגרָא עשיטסינויצ ערעדנַא ןופ רענגעק ענעכָארפשעגסיוא ןייק טשינ ךָאנ זיא ןעמ ןוא

 .וליפַא ןעוו ,עלוש-"תוברת, רעד ןופ ץנעטסיזקע רעד רַאפ זיא ןעמ .לטעטש ןיא סעיצַאזינ

 ."יחרזמ, ןופ ןעגנואיושנָא יד טימ טשינ טמיטש סָאװ ,ליפ רעייז ריא ןיא טעז ןעמ

 ךיוא ןעמ זיא ,ןעײטרַאּפ ערעדנַא ןופ םיזכרמ יד ןופ סרענדער ןעמוק סע ןעוו ןוא

 -ןדיי עלַא ןעמוק ,ןטנערעפער""יחרזמ, עזעיגילער ןעמוק סע ןעוו ,תמא.. .טקילײטַאב

 .טרָאװ טוג א ןרעה -- טושפ ,רָאנ ,ןעמ טמוק תוישק טימ טשינ ;ןרעהסיוא ןטסינויצ

 םעד ןעגנערבניירַא ןֶא טבייה קינעשטעפ ןרהא 'ר ברה ןעוו ,רָאפ טמוק יוניש ַא

 ןוא גנוגעוואב יד סיוא ךיז טיירפש ןַאד .םזינויצ ןזעיגילער ןקידחרזמה-לעופה ןשיצולח

 .זעיגילער זיא סָאוו ,טנגוי עקידנטעברַא יד ,טנגוי עזעיגילער יד ךיז רַאפ טניוועג

 טימ ,טעברַא-רוטלוק טימ גנוגעוואב עקידנעמענמורַא ןַא וצ סיוא טסקַאוו "יחרזמה-לעופה,

 ,עלוש -"הנבי, יד טײטשטנַא סע .ןעגנוניישרעד עשידיי ענעדישרַאפ ןגעוו ןטנערעפער

 ."הלואג, יחרזמ ץוביק ,הרשכה-ץוביק ַא טרעוו סע ,רעזייה עלַא ןיא ןיירַא טגנירד ןעמ

 ןיא םירבח יד ןָא ןעמוק ןטרָאד ןופ ןוא רעפרעד יד ףיוא העפשה יד סיוא טיירפש ןעמ

 רעגנוי רעד ןוא ,עיִאנדָארָאה לטעטש ןיא טמוק ןעמ .הרשכה-ץוביק ןיא ,גנוגעוואב רעד
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 רעשיצולח רעד ןיא טעשעג סע סָאװ ץלַא ןיא :ןטערטרַאפ זיא קינעשטעּפ עלרהא 'ר
 ץיװָארבמָאד ןופ טרעוו ױזַא .רעלדניבראפ רעד רע זיא ,"יחרזמה-לעופה, גנוגעוואב
 טנגוי רענילָאװ יד טערטרַאפ רע ןוא ,ל"ז ןייטשלגייפ ןרהא רעדורב ןיימ טריגעלעד
 .זכרמ רעוועשרַאוו ןיא

 זיא םארטש שידק .לארשי-ץרא ןייק םירבח ךיז ןעיצ ,הרשכה יד קידנכַאמכרוד

 תורבח ךיוא .ךָאנ ןוא ,ל"ז ןאמרעביל עטנ םיתמל םייח ןיב לידבהל ןוא ,ייז ןופ רענייא

 .לארשי-ץרא ןייק טימ ןעמוק

 ןטנערעפער טימ עימעדַאקַא עטנַאזָאּפמיא יוזַא יד ןורכז ןיא ןבילבעג רימ זיא'ס

 -ָארבמָאד ץנַאג .לוש רעסיורג רעד ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סָאװ ,"ם"במר רָאי 800, דובכל

 קרעוו-ןזיר סמ"במר ןגעוו טדערעג ןבָאה ןטנערעפער-"יחרזמ, ,טקילייטַאב ןעוועג זיא ץיוו

 ."לודגה רשנה, ןופ גנַאג-ןעקנַאדעג ןגעוו ןוא

 ןופ ךורבסיוא ןזיב ץיווָארבמָאד ןיא ןָא ןטלַאה "יחרזמה-לעופה, ןוא *יחרזמ, רעד

 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד

 יהדוגא, יד .זי

 -"הדוגא, םוצ חילש ַא זיא ,קינעשטעפ עיצמוחנ 'ר ברה ,בר רעציװָארבמָאד רעד

 רעציװָארבמָאד יד רע טערטרַאפ ענװָאר ןיא רָאפנעמַאזוצ ןפיוא .ןיוו ןיא סערגנָאק

 -ץרא ןיא ךיז טוט סע סָאװ ךָאנ טגלָאפ רע סָאװ ,םעד ץָארט ,בקעי 'ר ברה ."הדוגא;

 רעטעברַא-דרע ןַא ןייז ןליפַא ,ןרָאפעג ןיהַא ןרעג טלָאװ רע זַא ,סיורַא ךיז טגָאז ןוא ,לארשי

 ענייז טסּוװַאב ךיוא ןענעז סע .ינויצ ַא יוו טשינ ךיז טרירַאלקעד ,דנַאל ןקילייה ןיא

 .".הדוגא, רעד רַאפ סעיטַאּפמיס

 ןעוט ןדיי עמורפ רעבָא ,ןַארַאפ טשינ לטעטש ןיא זיא טייקיטעט עשיטסידוגא ןייק

 .ןָאט טסייה דמערפ רעד ןופ "הדוגא, יד סָאװ ,סָאד ,ןלאוו עקיטרָא יצ ,ןלַאוו-םייס תעב

 ,ךעלכעלפרעביוא ,רעבָא ,"הדוגא, רעד טימ ןלַאוו יד וצ ןעייג ןדיי עזעיגילער עלַא טשינ

 טנַאה יד טלַאה "הדוגא, רעד ןופ עלַארטנעצ יד .ןטסידוגא זיא ןעמ זַא ,ןעמ טסעומש

 טימ טעװעקיּפעגנָא ,רעטנעצ ןופ םירזוח ןעמוקַאב ןדיי רעציווָארבמָאד ןוא ,קפוד ןפיוא

 | .םזינויצדיטנַא

 ,ןדיי עזעיגילער עלַא ךרוד טגרַאזרַאפ זיא סָאװ ,הנטק הבישי ַא ָאד זיא לטעטש ןיא

 יד ףיוא ךיוא .*הדוגא, רעד ,ייז טרעהעג הבישי יד זַא ,ןגָאז ייז רעבָא ,רימ ךרוד ךיוא

 ןייא טרָאפ ןתמארעדניא .ערעייז ןענעז ייז זַא ,ייז ןגָאז םישמש ןוא םינזח ,םינבר ,םיטחוש

 ןיוש ,לארשי-ץרא ןייק ץיװָארבמָאד ןופ קעווא החפשמ רעצנַאג ןייז טימ ,ריקי 'ר ,טחוש

 -ץרא ןייק הלוע ןענעז ץיװָארבמָאד ןיא רעדניק עשינבר יד .טסידוגא ןַא יוו טשינ

 ,טלָאמעד ןטלָאװ ןדיי רעציװָארבמָאד עלַא ךיוא ןוא ןטסידוגַא יו טשינ ךיוא לארשי

 .לארשי-ץרא ןייק ןרָאפעג ,טנָאקעג רָאנ טלָאװ ןעמ ןעוו

 רעדנַאנַאפ טיירפש ,רעטסוש רעד ,גרעבנזייא בייליהירא :טקַאפ ַא זיא טָא [וא
 םיא ייב ךיז ןלעוו עכלעוו ,יד זַא ,וצ השעמ תעב טגָאז ןוא *ינויצה-דבועה, ןופ םירזוח
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 ייב ךיז ןביירשרַאפ סע .ןטַאקיפיטרעס ףיוא ןטכיזסיוא ןבָאה לָאמַא ןלעוו ,ןביירשרַאפ

 ןקוק סָאװ ,ןדיי עמורפ ייז ןענעז עלַא ,ןדיי רעבוד ןוא רעניטיפירט ,ןדיי רעציווירק םיא

 ..קיליײה ייז ייב זיא טרָאװ ןייז ןוא ליומ ןיא ןעיצמוחנ 'ר ברה םעד

 וצ ןעמערַאוורעטנוא ןעוועג ייז לָאז ןעמ ןעוו ,הטושפ הנומא ןופ ןדיי ערעייט יד טָא

 טימ ָאד ןעוועג ייז ןופ ךס ַא ןטלָאװ ,סרעטנעצ-הרות ןיא ,ןפיוה עשייבר ןיא ןויצ-תביש

 .דרע רעדמערפ ףיוא םירבק-רעדירב יד ןיא טשינ ןוא זדנוא

 ןעײטרַאּפ ערעדנַא ןוא עשיטסינויצ .חי

 םהרבא :םינקסע עקידנגלָאפ יד קיטעט ןעוועג ןענעז ןטסינויצ עניימעגלַא יד ייב

 ,ןַאמלדנעג ,ראילוז ,ןייטשגנוי ,םארטש רשא ,קינעשטעפ ארימ ,לגייב םייח-ףסוי ,רעדניב

 יד ןגעלעג זיא טנעה ערעייז ןיא .ענרַאשט ארזע ןוא ןייטשרעג עיצנאמ ,ןָאסנרהא לאיחי

 .קעטָאילביב עשייערבעה יד ןוא עלוש-*תוברת,

 ףסוי ,לעקנערפ רשא ,גייווצנעזָאר לאומש :וויטקַא ןעוועג ןענעז ר"הצה תירב ןיא

 ייז .א"א ןייטשלעקניפ קחצי ,לזנעג סחנפ ,לקנערפ ףסוי ,ווָאקלאיפ בקעי ,קאשטראכ

 טגרָאזעג לעיצעפס ךיוא ןוא ,"דוסיה-ןרק, ןוא ל"קק רַאפ טעברַא יד טציטשעג ןבָאה

 -ץוביק םענעגייא ןַא טַאהעג ךיוא ןבָאה ייז ."יח-לת ןרק, -- דנָאפ םענעגייא רעייז .רַאפ

 טָאה ר"תיב רעד .(1933/34 ןרָאי יד ןיא) קאטרַאט ןפיוא טעברַאעג טָאה סָאװ ,הרשכה

 .טייקיטעט רעוויטרָאּפס ןייז טימ לטעטש ןיא טנכייצעגסיוא ךיז

 ,לזנעג ןרהא ,ןַאמפיש ,רענייוו קחצי :ןעוועג ןענעז *ןויצ-ילעוּפ, ןופ םינקסע יד

 ןטימ ,לעיצעפס ,ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה ייז .א"א קארוט לארשי ,יקסווַאקנַאמ קילומ

 ןטסינויצ-ילעופ יד ."יווָאסערק-סַאיל, קַאטרַאט ןיא טעברַאעג טָאה סָאװ ,הרשכה-ץוביק

 .טייקיטעט-"ץולחה, רעד ןופ ץיפש רעד ןיא ןענַאטשעג ןענעז

 לאומש ,ןיוועל ףסוי :ןעוועג ןענעז ?ריעצהירמושה, םענופ רעוט עוויטקַא יד

 טעברַאעגטימ ןבָאה ייז .ץעווש לחר ןוא הרש ,קישטיב ןרהא ,קינעשטעפ החמש ,עקשטַאק

 ערעייז ןופ ןתובייחתה עלַא טריפעגסיוא ןוא ?ריעצה-רמושה, ןופ םינק עקימורַא יד טימ

 .ןצנאטסניא עלַארטנעצ ןוא עלענָאיגער

 "רעטעברַא רעקידלטעטש רעד ןופ לייט ןסיורג ַא ןעמונעגמורַא טָאה "דנוב, רעד

 אקרעב ךַאנרעד ,קינעשטעּפ לדיי ןוא ,ןאמשיפ ןוא רעשומ) ןטסיוויטקַא ערעייז .טפאש

 רעשיאייטרַאּפ ןוא ןערב ןרענָאיצולָאװער טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ,(א"א ןייטשלרעפ

 עויטַארעּפָאָאק א ,עלוש עשידיי ענעגייא ןַא טַאהעג טָאה "דנוב, רעד .טייקנסיברַאפ

 -יִלָאּפ ענעדישרַאפ ןגעוו סעיסוקסיד רַאפ זיירק ַא ןוא זיירק ןשיטַאמַארד א ,עסַאק-ייל

 .ןעמעלבָארּפ עשימָאנָאקע-ךעלטפַאשטריװ ןוא עכעלטפַאשלעזעג-שיט

 יד לייוו ,הענצב טעברַא רעייז ןָאטעג ןבָאה רעירַאטעלָארּפ עשידיי עקניל רָאג יד

 ,עסיורג ןייק ןעוועג טשינ זיא לָאצ רעייז .טפדורעג ייז ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ עשיליופ

 רימ .ךעלזיירק עמערָא רָאג יד ןיא ,רקיעב ,קיטנעק ןעוועג העפשה רעייז זיא ךָאד

 עטצעל יד ןיא ייז ןשיווצ עטסנעעזעגנָא יד ,קילַאב ןוא קינעשטעפ ךורב זַא ,ןסייוו



 175 ןעייטראפ ערעדנא ןוא עשיטסינויצ חי

 ןיא ,ײמרַא רעטיור רעד ןופ ןעייר יד ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז ,המחלמ רעד רַאפ ןופ ןרָאי

 המחלמ רעד ךָאנ ןבָאה ,םוקמוא ןופ ןרָאװעג לוצינ ןענעז סָאװ ,יד .שטייד ןגעק ףמַאק

 ..ןעוועג הבושתב-רזוח

 לארשי-ץרא ןייק טרָאפ טנגוי ןעוו .טי

 .החמש עסיורג ַא ,קַאטרַאט ןפיוא ,ץוביק ןשיצולח ןופ לכואה-רדח ןיא זיא טנייה

 ערעייז ןופ ּפָארַא טלַארטש החמש יד .קידבוט-םוי ןָאטעגנָא ןענעז םירבח-ץוביק עלַא

 יד ןשיווצ ךיוא זיא ,קַאטרַאט ןופ תיבה-לעב רעד ,לימדיינש רעטלַא רעד .רעמינּפ

 רעציװָארבמָאד יד -- טפיוהרעביא ןוא אד ןענעז עטמַאַאב עשידיי עלַא .םינתוחמ

 ,םירבח ןענעגעזעג ןעמוקעג זיא ןעמ .גנומיטש רעכעלרעייפ ַא ןיא ןענעז עלַא .טנגוי

 רעזדנוא ןופ האנק יד ,סעדער יד ,ץנעט יד .לארשייץרא ןייק ןגרָאמ ּפָא ןרָאפ עכלעוו

 ,בוט-םוי רעסיורג ַא זיא'ס .ןבײרשַאב םוצ טשינ זיא ץלַא סָאד -- ,טנגוי רעקידנביילב"ָאד

 ,לארשי-ץרא ןייק ןרָאפ ןדיי

 ןעוו ,לטעטש ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ ,גנומיטש יד ןורכז ןיא ןבילבעג זיא רימ

 -עגּפָא ןענעז קינעשטעפ עלערימ ןוא רעדניב םהרבא ,םיגיהנמ עשיטסינויצ ערעזדנוא

 ןייק רָאפּפָא רעדעי .תורבחו םירבח ןרָאפעגקעװַא ןענעז "יחרזמ, ןופ ןעוו ךיוא ןוא ,ןרָאפ

 .ןייז וצ הלוע ןליוו םעד טרעסערגרַאפ ןוא םשור ןפיט ַא טזָאלעגרעביא טָאה לארשי-ץרא

 יד ןוא ,ןרָאי ןגיוצעג ךיז טָאה סָאוו ,הרשכה יד .ןטייקירעווש ןעוועג ןענעז סע רעבָא

 .ןרָאפ ןענָאק וצ "הלוגס, ַא יוו טפרַאדעג טָאה'מ סָאװ טנופ טנזיוט

 רָאג ןוא ,החמש ַא ןיא טלדנַאוורַאפ ןעוועג זיא לארשי-ץרא ןייק רָאפסױרַא רעדעי

 ןייז טימ לגייב סענַאמ ןעוו ,קנעדעג ךיא .סעקירעמַא יד ןיא רָאפסױרַא ןַא -- שרעדנַא

 :עקירעמַא ןייק ןרָאפעג זיא יז ןעוו ,לַאזקָאװ םוצ רעטכָאט רעייז טיילגַאב ןבָאה ,רתסא יורפ

 זַא ןוא .טנייוועג ןוא טמערָאעגמורַא ךיז ,ןרערט ןסָאגרַאפ ןבָאה רעטכָאט ןוא עמַאמ-עטַאט

 .החמש א זיא'ס ןוא סַאג רעד ףיוא ןעמ טצנַאט ,לארשי -ץרא ןייק טרָאפ לקנערפ למהרבא

 סרעטַאילּפ יד ןופ ףיוה רעד .כ

 -רַאפ רעד ןופ ךעלטעלב, לטיּפַאק ןקיזָאד םעד ןקידנערַאפ וצ ךעלגעממוא זיא'ס

 ,רעטַאילּפ החּפשמ-ןפַארג רעשיליופ רעד ןופ ףיוה םעד קידנענַאמרעד טשינ ,"טייהנעגנַאג

 רעד ןגעוו .רָאי 300 רעכעה ןדנוברַאפ ןעוועג ןענעז ןדיי רעציווָארבמָאד רעכלעוו טימ

 ,ןפַארג עטכעלש ןוא עטוג ןופ ,תוישעמ ענעדישרַאפ טלייצרעד ןעמ טָאה הפוקת רעקיזָאד

 .זדיי ןסיימש ןסייהעג ןבָאה סָאװ עכלעזַא ןוא ןדיי תובוט ןָאטעג ןבָאה סָאוו עכלעזַא

 טרעדנוהרַאי ןטי18--17 ןיא

 טימ טוטַאטס ַא טעברַאעגסיוא רעטַאילּפ .ןָאטנַא טָאה קירוצ רָאי 220 טימ ךרעב

 רעביא טיירפשעצ ןעוועג ןענעז רעטיג ענייז .ןדיי רעציווַארבמָאד רַאפ טכער עלעיצעּפס
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 ענייז ףיוא ןענעז םוטעמוא .עקָארק ןוא ענליוו ןופ ןטנגעג יד ןיא ךיוא יוו ,ןילָאװ ץנַאג

 ןלעיצעפס ַא םיא ייב טַאהעג ץיװָארבמָאד טָאה ךָאד ,םיבושי עשידיי ןעוועג רעטיג

 עקיזָאד יד .סעיגעליווירפ עלעיצעּפס םיא ןופ ןעמוקַאב ןבָאה ןדיי עקיטרָאד יד ןוא ,תוכז

 -רַאפ ןעמ טָאה ,בושי ןשידיי רעציװָארבמָאד ןרַאפ ףַארג םענופ עיטַאּפמיס עלעיצעפס

 -ןפארג רעד ןופ טייז רעד ףיוא ןעוועג ןענעז ןדיי עקיטרָאד יד סָאװ ,טקַאפ טימ ןדנוב

 ערעדנַא ךרוד רעדָא סעדנַאב סיקצינלעימכ ךרוד טָארדַאב ןעוועג זיא יז ןעוו ,החפשמ

 רעייפ ןטימ טזָאלעג טרעדנוהרָאי ןט-18--17 ןיא ןבָאה סָאוו, ןענאמאטא עשיקַאמַאדייה

 .םיצירפ עשליופ ןטכָאשעג ןוא סעקרַאוולָאפ עשיליופ

 -סיוא ייז ןבָאה ,טנגעגמוא רעד ןיא טעוועשובעג ןבָאה סעדנַאב סקיצינלעמכ תעב

 ןַאפעטס ,ץינשזערעב :ךעלטעטש עקימורַא יד ןיא תוחפשמ עשידיי עלַא ןטכָאשעג

 לוצינ זיא ץיװָארבמָאד ןופ הליהק עשידיי יד זיולב -- .א"א קסירָאטרַאשט ,ענזערעב

 -עגמורַא ךיז ןבָאה סעדנַאב יד זַא ,עדנעגעל ַא ןעגנַאגעגמורַא םעד ןגעוו זיא'ס .ןרָאװעג

 ןוא ןגיוא יד טדנעלברַאפ ייז טָאה טָאג רעבָא ,ץיװָארבמָאד םורַא טכַאנ עצנַאג ַא טיירד

 דלַאװ םענעבמעד ןטכידעג ַא ןיא םורַא ןעשזדנָאלב ייז זַא ,טכודעג ייז ךיז טָאה'ס

 תורוקמ עשיליופ ןבָאה ,ןגעקַאד .ץַאלּפ םעד ןזָאלרַאפ ןבָאה ןוא ,(אציווָארבמָאד-יווארבוד)

 רעסיורג א טצעזַאב ןוא ןענופעג ךיז טָאה לטעטש ןיא גנַאגניירַא םייב זַא ,טלייצרעד

 ןשיליופ ַא ךרוד טצעזַאב ןוא סעצעטרָאפ טימ טלגנירעגמורַא ,ןדרָא-ןטיאוזעי ןופ רעטסיולק

 ןוא דנַאטשרעדיװ ןקרַאטש א סעדנַאב יד טלעטשעג טָאה סָאװ ,ןָאזינרַאג-רעטילימ

 -קירוצ ךיז ןבָאה סעדנַאב יד יוו םעדכָאנ .לטעטש ןיא ןעגנירדניירַא ייז טזָאלרעד טשינ

 -סיורַא ךיוא ךיז ,ןדיי יד ןוא ,החפשמ סרעטַאילּפ טימ שארב ,ןקַאילָאּפ יד ןבָאה ,ןגיוצעג

 ןַא ןיא סעדנַאב יד טריקַאטַא ןוא ,ןלענוט עשידרערעטנוא ךרוד ,לטעטש ןופ ןגיוצעג

 ןופ ןוא קלָאק ןייק ןסירעגכרוד ךיז ןדיי ןוא ןקַאילָאּפ יד ןבָאה רעטעפש .ףמַאק םענעפָא

 ןטימ טקינייארַאפ ךיז ןבָאה ייז וו ,רעדלעוו רעירעזָא יד זיב טגנַאלרעד ךיז טרָאד

 ןדיי רעציווַארבמָאד ןבָאה םורַא יוזַא .שזַאינק ןשיליופ רעשטיוועקנאמ ןופ רעטילימ

 ןענעז םעד קנַאד ַא ןוא ,סעדנַאב סיקצינלעמכ ןגעק סרעטַאילּפ יד טמ ןעמַאזוצ טפמעקעג

 .ןבעל ןבילבעג ןדיי יד

 -נעטשבלעז רעשיליופ רַאפ לגנַארעג ןיא זַא ,ןלייצרעד וצ טסּוװעג ןבָאה ןדיי עטלַא

 קרַאטש ןעוועג ףיוה רעציװָארבמָאד רעד זיא ,טרעדנוהרָאי ןט-19 ןופ ףיול ןיא ,טייקיד

 םענופ טייז רעד ףיוא טפמעקעגטימ ןבָאה ןדיי רעציװָארבמָאד ךיוא זַא ןוא ,טקילייטַאב

 רעשרעה יד ןבָאה ןטכַאלש ענעריולרַאפ יד ךָאנ .ןטכַאלש יד ןיא ןלַאפעג ןענעז ןוא ףארג

 ךשמב .ןרָאװעג טריניאור זיא ףיוה רעד ןוא ,עילַאטיא ןייק ןייז רקוע טזומעג ףיוה ןופ

 ןבָאה ןוא ,הסנרפ ןָא שממ ןעוועג ןדיי רעציווַארבמָאד ןענעז ,ןרָאי רעקילדנעצ ךס ַא

 -רַאּפ רעד טָאה ,1863 רָאי ןיא עינַאטסוָאּפ רעד תעב .תוקחד רעקידלַאווג ןיא טבעלעג

 יד טָאה ןַאד ןוא ,רַאצ ןשיסור םוצ טעטילַאיָאל ןייז טרירַאלקעד רעטַאילפ רעטצעל

 עכעלטפַאשטריװ יד טרעקעגקירוצ םיא ןוא יורטוצ טימ ןעקנָאשַאב קירוצ םיא טכַאמ

 עגַאל עלעירעטַאמ יד טרעסעברַאפ דנטיידַאב ךיוא ךיז טָאה טקַא םעד טימ .טייהיירפ

 .ןדיי רעציװָארבמָאד יד ןופ
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 עיניפַארג עטלַא יד

 רעטלַא רעד ןגעוו ,טײקמערַאװ טימ ןלייצרעד וצ טַאהעג ביל ךיוא ןבָאה ןדיי עטלַא
 -סיוא טייהנגעלעג רעדעי ייב טגעלפ עכלעוו ,(1850/55 םורַא ןברָאטשעג) עיניפַארג
 םעד ןיא גנוקילײטַאבטימ רעייז רַאפ ,ןדיי רעציװָארבמָאד יד טײקרַאבקנַאד ריא ןקירד
 ןכָאנ ,ףיוה ןופ ןירעטלַאוורַאפ יד ןבילבעג זיא יז .1830 רָאי ןופ דנַאטשפיוא ןשיליופ
 -עמומ יד .דנאלסיוא ןייק ,ץעינַאטסװָאּפ רעוויטקַא ןַא ,קינעמילפ ריא ןופ ןפיולטנַא
 ןגנע רָאג ַא ןיא ןעוועג זיא ןוא ,לטעטש ןיא ןגיוצעגרעבירַא ןאד ךיז טָאה עיניפַארג
 "נעטש ַא ריא ןעוועג זיא דיי א זַא ,טלייצרעד טָאה ןעמ .ןדיי עקיטרָא יד טימ טקַאטנָאק
 סריא ןעוועג זיא רע ; עשרַאוו ןייק ץיװָארבמָאד ןופ סופוצ ןייג טגעלפ סָאװ ,חילש רעקיד
 ןעגנערב טגעלפ ןוא ,טעטימָאק-דנַאטשפיוא ןשיליופ רעוועשרַאוו ןטימ רעלדניברַאפ ַא
 -ָארבמָאד יד ןציטש יז טגעלפ רעטלעג ענעמוקַאב יד ןופ .עיניפַארג רעד רַאפ טלעג
 עצנַאג ריא .טלעג ליפ ןיא טקיטיינעג טשינ ךיז טָאה ןיילַא יז לייוו ,ןדיי עמערָא רעציוו

 סקעז יד ןעווָאכ ףיוא ןוא *טנַאילּפ , ןיא זיוה סָאד ןטלַאהרעד וצ ףיוא ,ןעוועג זיא האצוה

 ןייק רָאי ןיא לָאמ ייווצ ןרָאפסױרַא טגעלפ יז עכלעוו טימ ,דרעפ עוָאנַאטשַאק ,עטלַא
 רעציװָארבמָאד רעד) ץָאנַאקלעיװ ןיא ןוא רָאידיינ ןיא :לָאשטשָאק ןיא ,ץינשזערעב
 טסענ א יוו ,ןרָאװעג ןסָאלשעג ןוא טריקסיפנָאק טכַאמ רעשיסור רעד ךרוד זיא לָאשטשָאק

 -רָאי ןט-19 ןופ ןרָאי רעקיצרעפ יד ןיא זיא ץיוװָארבמָאד ץנַאג ןעוו .(סעצנַאטסווָאּפ ןופ

 ראפ רעדלעוו עריא יירפ טלעטשעג עיניפַארג יד טָאה ,ןרָאװעג טנערבעגּפָא טרעדנוה

 טימ קירוצ ןרָאװעג טיובעגפיוא ןַאד זיא לוש עשידיי עסיורג יד .םיפרשנ עשידיי עלַא
 | .עיניפַארג רעד ןופ רעטלעג יד

 ףארג רעטצעלירַאפ רעד

 ןופ רעטָאפ רעד ץיװָארבמָאד ןייק ןעמוקעג זיא ,עיניפארג רעד ןופ טיוט ןכָאנ

 ןופ עיצַאלעצרַאּפ טכַאמעג ןוא ןרענישזניא ךיז טימ טגנערבעגטימ טָאה רע .ףַארג ןטצעל

 ,ןדָאכבָא ,ןלַאטרַאװק ףיוא דלֶאוו םעד טלייטעצ ,םיחטש יד ןטסָאמעג טָאה ןעמ : רעטיג יד

 -דָאּפ יד ןעוועג ןענעז ןדיי .סעוואנאק ןבָארגעג טָאה ןעמ ןוא ,סעיצקעס ,סעקנַאילעיד

 ,טעברַא עקידנעטש א ןעגנַאגעגנָא זיא דלַאװ ןיא .סעוואנאק יד ןבָארג םייב סעקישטַאר

 סעינרַאלָאמס טיובעג ןבָאה סעקישטַארדָאּפ עשידיי .ןברוח ןזיב ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ

 טָאה רעטַאילּפ ףַארג רעד .ןרָאי עגנַאל ןופ ךשמב עלָאמס ןוא ןיטנעפרעט ןבירטעג ןוא

 רעסַאוו סָאד ןעיצּפָא םוצ ןרער ענעמייל טעברַאעגסיוא טָאה סָאװ ,קירבַאפ ַא טיובעגסיוא

 ןטימ ןעגנַאגעג ןענעז ץליהעג יד ןוא ,דלַאוו טקַאהעג טָאה ןעמ .רעטרע עקירעדינ ןופ

 .סעקישטַארדָאּפ עשידיי ךרוד ןרָאװעג טרישזנַארַא זיא סָאד ךיוא .גיצנַאד ןייק רעסַאוו

 טָאה ןעמ .ןדיי וצ ןרָאװעג ןעגנודרַאֿפ ןענעז ייז ןוא ,ןלימ-רעסַאו טיובעג טָאה ןעמ

 .וו"ואא רעכעלב יד ,רעלשיט יד ,רעיוב יד ןעוועג ןענעז ןדיי ןוא ,סעדייבעג עיינ טיובעג

 יד ןעגנודעג ןבָאה ןדיי ,סרעטכַאּפ עשידיי טריפעגמורַא ןבָאה ןלַאטש יד ןופ ךלימ יד

 -אילפ ףארג םעד .ןדיי טפיוקעגנייא ןבָאה גרַאװנירג ןוא האובת יד ,רעדעסטכורפ
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 רעד ייב ,עהארב רעד ףיוא .ןדיי ךרוד טניווואב ןעוועג ןענעז לטעטש ןיא רעזייה סרעט

 -מורַא טָאה ,ץיװָארבמָאד ןיא ףיוה רעד .ןסקַא עשידיי ןענַאטשעג ןענעז ,קירבַאפ-טריּפס

 ליפ ןופ חטש א רעביא טיירפשעצ ןעוועג ןענעז רעטיג יד ,סעקרַאװלָאפ ליפ ןעמונעג

 ןדיי יד ןוא ןטעברַא ענעדישרַאפ ןעגנַאגעגנָא ןענעז םוטעמוא .רעטעמָאליק רעקילדנעצ

 רעקיטכיוו ַא .הסנרפ רעייז םעד ןופ ןגיוצעג ןבָאה ,טקערידמוא רעוו ןוא טקעריד רעוו

 רעטנזיוט יד ,תויח-דלַאוו ןופ לעפ ןענָאט ליפ יד ןעוועג ןענעז הסנרפ רעשידיי ראפ רוקמ

 רעד ךיוא יו ,טרָא ןפיוא לדנַאה רעצנַאג רעד -- סעדעגַאי ,סעיליז ,סעבירג ןדופ

 ,טרָאּפסקע

 ןעמוקַאב ןוא טכַאמ רעשיסור רעד טימ טכיילגעגסיוא ךיז טָאה רעטַאילּפ ןעוו

 םעד םייוג רעציווָארבמָאד רַאפ טיובעגפיוא יינספיוא רע טָאה ,לָאשטשָאק םעד קירוצ

 עשידיי גנוקיטפעשַאב ןענופעג ןבָאה ָאד ךיוא .סַאג-רעניבָארָאװ ףיוא רעטסיולק ןסיורג

 ןעמ טָאה טייצ עגנַאל ַא רָאג ַא ,טלייצרעד טָאה ןעמ .רעטעברַא ןוא סעקישטַארדָאּפ

 דיי רעסיורג ַא טָאה ןַאד .דרע רעד ןיא ןעקנוזעג זיא רע לייוו ,רעטסיולק םעד טיובעג

 -סיולק ןָא ןייז ןלעוו םייוג ןעוו ,םלוע-לש-ונובר, :טגָאזעג ױזַא ןוא ןייז ללפתמ טלָאזעג

 ...זעקניז וצ טרעהעגפיוא טָאה רעטסיולק רעד ןוא -- ."רעגרע ךָאנ ןייז טעוו ,סרעט

 ןשיליופ ןלעדַא ןקיזָאד םעד ןוא ןדיי יד ןשיווצ עילידיא ןייק ןעוועג טשינ זיא ,ךָאד

 -- ?טימעסיטנַא ןַא ןעוועג ףַארג רעטלַא רעד זיא יצ .ץיװָארבמָאד ןיא ?עיבַארכזןַאּפ,

 רעבָא זיא'ס .ןבעג טנָאקעג טשינ רעפטנע ןרָאלק ןייק ןעמ טָאה עגַארפ רעקיזָאד רעד ףיוא

 רעקיצנייא ןייק זיא ,עניילק ןוא עכיוה ,עטמַאַאב רעטרעדנוה ענייז ןשיווצ זַא ,טקַאפ א

 -גערב ַא ןעוועג ןייטשרוב חנ זיא רעטניוו ןייא ןופ ךשמ ןיא זיולב .ןעוועג טשינ דיי

 ,סרעמענּפָא ,סעקישטַארדָאּפ ןעוועג ןענעז ןדיי יד .ץליהעג ןריטרָאּפסקע םייב רעביירש

 טשינ ףַארג רעד טָאה רעדלעוו ענייז .עטמַאַאב ןייק טשינ רעבָא ,רעטעברַא ,ןרַאדנערַא

 ןיא ןגעלעג ןיא עיסעלָאּפ ןיא רחסמ"דלַאוו רעד שטָאכ ,םירחוס עשידיי וצ טפיוקרַאפ

 סע :טסייה סָאד ,רעדלעוו ענייז טריטַאָאלּפסקע ןיילַא טָאה ףארג רעד .טנעה עשידיי

 ןופ רעפיוק עשידיי ,עיצַאטַאָאלּפסקע רעד ןופ סעקישטַארדָאּפ עשידיי ןעוועג ןענעז

 .דלַאוו ןופ רעפיוק ןייק טשינ רעבָא ,ץליהעג ןטעברַאעגסיוא

 ,ןעגנואיושנָא ענייז ןיא ןה ,"קַאדושט, ַא ןעוועג ףַארג רעטלַא רעקיזָאד רעד זיא ,ללכב

 רעסיורג א ןעוועג רע זיא וצרעד .ןדיי וצ ייס ,םייוג וצ ייס ,ןשטנעמ וצ גנואיצאב ןייז ןיא ןה

 ןייק טרעוו טשינ זיא ,עקיּפָאק ןייק ןטיה טשינ ןָאק סע רעוו : ןגָאז טגעלפ רע -- ןצמק

 רעד זיא ,רעלטעב א ןעשזדנָאלברַאפ לָאמַא טגעלפ ָארויב-טּפיוה ןיא ןעוו .ןשָארג ןבלַאה

 .עקיּפָאק ןייא רעלטעב םעד ןבעגעג ןוא עסַאק רעד וצ ןעגנַאגעגוצ ןיילַא ףַארג

 רע טָאה ,קינרעס ןייק דָאכַארַאּפ ןטימ ,קסניפ ןופ ןעמוקעגנָא זיא רע תעב ,לָאמנייא

 .ןיבָארָאוו זיב לרופ שייוג ַא לבור ףניפ ראפ ןעגנודעג ןוא ,ןענעקרעד טשינ טזָאלעג ךיז

 טָאה רע זיב ,סנייז לדרעפ ערַאד סָאד ןגָאלשעג ןוא טכַאנ עצנַאג ַא ןרָאפעג זיא יוג רעד

 דלַאװ ןיא ןרעטַאילּפ ייב ןטינשעגסיוא טָאה יוג רעד .לקעטש-שטייב סָאד ןכָארבעצ

 םעד ףַארג רעד טגערפ .ןקעטש-שטייב טייווצ א םעד ןופ טַאמעג ןוא עזָאל ענעבמעד ַא

 סרעטַאילּפ ףַארג םעד רָאנ ,דלַאוו ןייד טשינ ךָאד זיא סע ,יוזא וטסוט סָאװרַאפ , :יוג
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 -ָארָאװ ןייק קידנעמוקנָא ."עשזיראז עינ ארעטַאילּפ ַארעילָאכ, :יוג רעד טגָאז 7 דלַאװ

 ריד ךיא ןכער לבור יירד, :טגָאז ןוא לבור ייווצ יוג םעד טלָאצַאב רעטַאילּפ טָאה ןיב

 רעסיורג א ןסקַאוועגסיוא טלָאװ ןטינשעגסיוא טסָאה וד סָאװ ,עניזָאל רעד ןופ לייוו ,ּפָא

 ..."לבור יירד ןופ טרעוו םעד ןיא במעד

 רעטעברַא יד ןשיווצ ןרעטשינ קידנעטש רע טגעלפ ,דלַאװ ןיא ןעמוק טגעלפ רע ןעוו

 -ישטַאירדָאּפ עשידיי יד טלעג טימ ןפָארטשַאב ןענָאק וצ תוביס ענעגיוטשעגדטשינ ןכוז ןוא

 ךיוא ןענעז'ס .טסָאקעג םיא טָאה רָאפסױרַא רעד סָאװ ,תואצוה יד ןקעד וצ ידכ ,סעק

 ןח-אשונ טשינ םיא ייב ןבָאה עכלעוו ,ןדיי יד ןגָאלשעג ןיילַא טָאה רע סָאװ ,ןלַאפ ןעוועג

 ףיוא טריגַאער טָאה רע ןעוו ,ןגָאלשעג טוג רע טָאה ,לשמל ,רעלשיט םעד לואש .ןעוועג

 .רעלעפ ןטשרמולכמ ַא רַאפ ףָארטש-טלעג ַא טגיילעגפיורַא םיא ףיוא טָאה רע סָאװ ,םעד

 םיא ךיז טָאה סע לייוו ,ּפיר א ןכָארבעצ ןקעטש ןטימ רע טָאה סונוגיטנַא ןטלַא םעד

 זיא ס'ארזע לסָאי ךיוא .רעטיש םיא ךרוד טגיילעג ןענעז ןעלדניש יד זַא ,טכַאדעגסיוא

 .רעטעברַא עשידיי ךָאנ ןוא ךָאנ ױזַא ןוא ,טתיממעצ טוג םיא ןופ ןרָאוועג

 ,רעיוב ןוא רעלשיט עשיליופ םָאדַאר ןופ ןעגנערבּפָארַא טווורפעג וליפַא טָאה רעטַאילּפ

 ,טעטילַאטורב ןייז ןדלוד טלָאװעג טשינ טָאה יוג ַא .ןפָאלעצ ךיג ךיז ןענעז ייז רעבָא

 םעד .ןגיוושעג ןוא -- ןעיירעלדיז ןוא שטעפ טּפַאכעגנײרַא דיי ןייא טשינ טָאה ןגעקַאד

 -עגסיוא רעטַאילּפ טָאה ,ןלימדרעסַאוו ענייז ןופ רַאדנערַא םעד ,רוזנעג לארשי ןטלַא

 .ןשטנעמ ליפ ןופ טרַאוונגעק ןיא טשטַאפ

 עשייוג עכיוה ענייז טימ ,ָארויבדטפיוה ןייז ןיא ןסעזעג זיא רעטַאילּפ תעב ,לֶאמנייא

 -ףניפ ןייז ןיירַא זיא ,ןדיי םירחוס ןוא סעקישטַארדָאּפ עשידיי ליפ ךיוא ןוא ,עטמַאַאב

 ןעגנַאלרעד םיא טסייה ,םורַא סע טריפ ,דניק סָאד ןעמונעג טָאה רעטַאילפ .עלענוז קירָאי

 רעטַאילפ טמענ רעהכַאנ .*ןגרַאמ טוג, : ןגָאז ןוא עטמַאאב עכעלטסירק יד לטנעה סָאד

 .עלענוז; : טגָאז ןוא ,םירחוס עשידיי יד וצ טעדנעוועג גייפ א טכַאמ ,דניק ןופ לטנעה סָאד

 םעד ףיוא טריגַאער טָאה ,םירחוס עשידיי עטלמַאזרַאפ עלַא ןופ ..."ןדיי יד ביג סָאד טָא

 רעד .טנגעג רעוועיק ןיא ןקירבַאפ-רעקוצ סיקסדָארב ןופ רעיײטשרָאפ ַא ,דיי ןייא זיולב

 םעד ןסירעצ ,ףַארג ןופ ןגיוא יד ףיוא ,טסעטָארּפ ןופ קורדסיוא סלַא טָאה דיי רעקיזָאד

 ַא ןופ ןובשח ןפיוא עבַאגנָאטלעג יד קירוצ טרעדָאפעג ןוא ,םיא טימ טקַארטנָאק

 .עיצקַאזנַארט רעסיורג

 ףַארג םעד ,תסחוימ רעסיורג ַא טימ טַאהעג-הנותח רעטַאילּפ טָאה רָאי 45 וצ

 םענייש א טכַאמעג ןדיי ןבָאה ץיווָארבמָאד ןייק ןעמוקנָא רעייז וצ .רעטכָאט ַא סיקצָאטָאּפ

 -ארבמַאד .ץלַאז ןוא טיורב טימ ןענעגעגַאב סיורַא ייז זיא לטעטש עצנַאג סָאד ןוא ,רעיוט

 לטיּפַאק א ןעגנוזעג טָאה ןזח רעד ,ןשרַאמ טליפשעג ןבָאה םירמז-ילכ עשידיי רעציוו

 יד ,הלכ עקשטיגנוי יד .*!עישז ךעינ ,טַאוויווש ןעירשעג טָאה םלוע רעד ,םיליהת

 רעד ,ףַארג רעד רעבָא ,טײקרַאבקנַאד טימ םינפ-תלבק םעד ןעמונעגפיוא טָאה ,עיניפַארג

 -תלבק םענייש ַאזַא טריזינַאגרָא סע טָאה ,סעקדישז ,ךייא ןופ רעווץ : טגערפעג טָאה ,ןתח

 רעכייר א ,קישטַארדָאּפ רעטשרע סרעטַאילּפ ,יקצולס ןמלז ןעגנַאגעגוצ זיא "? םינפ

 ."טנדרַאעגנייא סע בָאה ךיא, :טגָאזעג ןוא ךיז טגיינרַאפ ,שטנעמ רענעעזעגנָא ןַא ןוא דיי
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 ןעמוקַאב טָאה ,ןשזַאינק ןוא סעיבַארכ ,םינתוחמ עכיוה ןוא הלכ רעד ןופ טרַאוונגעק ןיא

 גונעג ךימ וטסָאה םתסה ןמ ,קעדישז ,וד, :רעפטנע ַאזַא הליהק רעציווָארבמָאד יד

 ."םינפ-תלבק ַאזַא ןכַאמ וצ טניולעג ריד טָאה סע ביוא ,טעבנגַאב

 סרעטַאילּפ ןופ הנויח טַאהעג טָאה לייט רעסיורג ַא זַא ,טסּוװעג ןדיי ןבָאה ךָאד

 זיא רעיורט ןתמא ןיא ןוא ,לטעטש עצנַאג סָאד טרעטישרעד טָאה טיוט ןייז .רעטיג

 יד טימ ןזח-טָאטש רעד ןוא ,הליהק רעציװָארבמָאד עצנַאג יד היוול ןייז ךָאנ ןעגנַאגעג

 .םיליהת ךעלטיּפַאק ןעגנוזעג ןבָאה םיררושמ

 ןפַארג עטצעל יד ןופ לרונ רעד

 -טפַאשטריוו םוש ןייק ןוא ,עיניפַארג יד טפאשטריוו יד טריפעג טָאה טיוט ןייז ךָאנ

 ,ןירעפיוקרַאפ ערעווש ַא ןעוועג זיא יז שטָאכ .ןעמוקעגרָאפ טשינ ןענעז םייוניש עכעל

 יז טָאה ,םינינע-רחסמ ץוחַא .טנידרַאפ ןוא טרחסמעג ריא טימ רעטייוו ןבָאה ןדיי יד רעבָא

 יד ןעוועג זיא םַאנסיוא ןַא .ןטלַאהעגנָא טשינ ןעגנואיצַאב ערעדנַא םוש ןייק ןדיי טימ

 ,טָאמייה סעיניפארג רעד ןופ עקימַאטשּפָא ןַא ,שיילפנייש ,"ןיבַאר-יננָאיזַאק, ןופ יורפ

 ,ץַאלַאּפ ןיא ריא ייב עיניפַארג רעד ךרוד ןרעוו ןעמונעגפיוא טגעלפ עכלעוו

 טקַאטנָאק רעד .ןיז יירד עריא טעוועטַאבעלַאבעג ןבָאה עיניפַארג רעד ןופ טיוט ןכָאנ

 -לַארעביל ןעוועג ןענעז ןעגנואיצַאב יד ןוא ןטלַאהעגנָא ןרָאװעג רעטייוו זיא ןדיי יד טימ

 | .עכעלשטנעמ

 ,"קילבופער עטיור, סלַא ןרָאװעג טרעלקרעד זיא ץיווָארבמָאד ןעוו ,1918 רָאי ףוס ןיא

 ייז .ןייז םקונ ךיז ןעמוקעג ,רעפרעד עקימורַא יד ןופ םירעיופ ענעסימשעג עלַא ןענעז

 -תעמ ןצנַאג א ,חוכ טימ ץַאלַאּפ םעד טמערוטשעג ןוא ןיבָארָאװ טלגנירעגמורַא ןבָאה

 ןבָאה םירעיופ יד .ןבעגעגרעטנוא ךיז טָאה החפשמ-ןפַארג עטרעגַאלַאב יד זיב ,תעל

 ןעמעלַא ייז ןוא ,עטמַאַאב עכיוה יד ןופ ןַאמ 27 ךָאנ טימ ,ןיז עטסטלע ייווצ יד טּפַאכעג

 זיא רע ןוא ,ןיבָארָאװ ןיא ןעוועג טשינ קילעפוצ ןַאד זיא ןוז רעטסגניי רעד .ןסָאשרעד

 .ןבעל ןבילבעג

 רעד ןרָאװעג רע זיא (1918 רעבמעווָאנ) הכולמ עשיליופ יד ןענַאטשטנַא זיא'ס ןעוו

 יד טכַארברַאפ טָאה ןיילא רע .רעטיג סרעטַאילּפ רעביא תיבה-לעב רעכעלסילשסיוא

 -עג ךיז ןבָאה ןעגנומענרעטנוא עלַא טימ ףיוה רעד ןוא ,ןליופ-ףיט ןיא ּווו ץעגרע טייצ

 הסנרפ ןופ רוקמ א ןעוועג רעדיוו זיא ףיוה ספַארג םעד .ןטקיטכעמלופַאב ַא ךרוד טריפ

 ןזיב -- םיבושי עקימורַא יד ןוא ץיװָארבמָאד ןופ תוחפשמ עשידיי רעקילדנעצ ראפ

 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסייא

 א

 ןעגנואיצַאב עניימעגלַא יד ףיוא ןלעטשּפָא ךיז רימ ןלעוו קרפ ןקידנעמוק םעד ןיא

 רעשידיי רעד טימ ןזיירק-סגנוריגער עשיליופ ןוא גנורעקלעפַאב רעשיליופ רעד ןשיווצ

 ןופ הפוסת רעטצעל רעד תעב ,סעיצוטיטסניא-עימָאנָאטָא עשידיי ןוא גנורעקלעפַאב

 .ןליופ תוכלמ



 רעדלעוו סרעטַאילּפ ףַארג ןופ ץליהעג ןטינשעג ןבָאה ,ןקַאטרַאט עשידיי ייווצ יד

 = ה
0 

-- 

 ו ו

 יא

 יב
 יי

 יע
 א יא / 2 יב 0 יי 2 6 א א יי 2 א

 עי עי

 א

 רעללעה יצַארָאה ןופ קַאטרַאט רעד
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 ןליופ תוכלמ ןופ הפוקת יד .אכ

 ...עיצובירטנַאק ןדיי ןלָאצ -- ןסָאשעגּפָארַא זיא עכריק רעד ףיוא םלצ רעד

 לאמנייא טשינ טָאה ,טרעדנוהרָאי ןט-18 ןיא טפַאשרעה רעשיליופ ןופ הפוקת יד

 ,טפַאשרעה רעשיליופ רעטיינַאב רעד ןופ דָאירעּפ ןיא ,ןסעומש רַאפ עמעט ַא יוו טנידעג

 ךס א ןלייצרעד טנעקעג ןבָאה ןדיי רעציווָארבמָאד .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ

 קלָאפ ןשיליופ ןקילָאמַא ןגעוו ,הכולמ רעשיליופ רעקילָאמַא רעד ןגעוו תוישעמ ענייש

 טסווועג טָאה ןעמ .טייהיירפ יד ןעניוועגקירוצ ראפ טפמעקעג רָאי 150 ךשמב טָאה סָאװ

 ,סעיניפארג עקיצרַאה ןוא עטוג ןגעוו ,טייקטיירג-תונברק רעשיליופ ןגעוו ןלייצרעד וצ

 ןיא ,רעריטרַאמ ,ןטַאנגַאמ עטכַארבעגמוא עשיליופ ןגעוו ,תובוט ןדיי ןָאטעג ןבָאה עכלעוו

 ןופ גנואייטשטנַארעדיוו יד ןעוועגייב זיא רוד רעזדנוא .טייהיירפ רעשיליופ רַאפ ףמַאק

 ןרָאװעג ןסָאגרַאפ זיא טולב שידיי קיצניוו טשינ .1919 רָאי ןיא ,הכולמ רעשיליופ רעד

 דנַאר ןפיוא .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ףוס םייב ,דָאירעּפ-סגנַאגרעביא םענעי ןיא

 ץיווַארבמָאד זיא ,טייצ רעצרוק ַא ךשמב .ןליופ עקיגנעהּפָאמוא עיינ סָאד ןרימַאלקָארּפ ןופ

 יוו טרעלקרעד ךיוא ךיז וליפא ןוא ,טנאה וצ טנַאה ןופ ,לָאמ עכעלטע ןעגנַאגעגרעביא

 טקינייארַאפ ,סעצווַארולטעפ עקיטולב יד ּפָא טסיוטש יז .קילבופער עקידנעטשבלעז ַא

 -ןטידנַאב יד ךרוד ןבירטרַאפ ןרעוו עכלעוו .סעקיוועשלַאב רעווקסַאמ עטשרע יד טימ ךיז

 .סעצווָארולטעּפ יד ראפ ּפָא רעדיוו ןטערט ןוא קירוצ ןעמוק ,.סעצווַארולטעפ

 רעגנוה טימ ,םירוסי ןוא דחפ טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןענעז ,ןעגנולדנַאוומוא עקיזָאד יד

 ןיא ןעוו ןוא .טולב ןסָאגרַאפ שידיי טימ ,תונברק עשידיי טימ ,סעימעדיפע טימ ,טיונ ןוא

 -וק ייז ןענָאק טענַאװ ןופ :ןגערפ ןוא רימ ןעניוטש ,ןקַאילָאּפ יד ןיירַא ךיז ןסייר ,1919 ינוי

 -עג ךיז ייב רעבָא ןבָאה רימ ?טרעהעג טשינ ןצנַאגניא םעד ןגעוו ךָאד ןבָאה רימ ? ןעמ

 ןרעוו ייז ןוא ןדייל ןופ רָאי ַא ייברַאפ טייג,ס רָאנ ,הפוקת עקיּור ַא ןָא טמוק סע זַא ,טכַארט

 -עפס ןדייל דָאירעּפ-סגנַאגרעביא ןיא ןוא סעקיװעשלָאב יד לָאמַאכָאנ ןעמוק סע .ןבירטרַאפ

 ןוא ןגיּפשרַאפ ,טעדנעשעג ,קרַאמ ןטימ ןיא ןסימשעג ןרעוו רימ .ןדיי רעציװָארבמָאד יד לעיצ

 סָאװ ןּפורט עשיסור ןעייג סעקיוועשלַאב עדנעמוקנָא ןוא ןקַאלָאּפ עקידנטערטּפָא יד ןשיווצ

 ייז סָאװ ספות טשינ ןענעז רימ .רעידרַאווג-סייוו ןענעז סָאד : טגָאז ןעמ .ןביור ןוא ןדרָאמ

 -ןסור ןענעז ייז זַא ,טניימעג ןדיי ןבָאה ,לשמל ,עבוד ןיא .ןטלַאה ייז ןעמעוו טימ ,ןליוו

 ןבילבעג זיא ןעמ .טלָאצַאב רעייט טרָאד ןעמ טָאה ,ןיילַא ןעניימ ןרַאפ זיא ,ןקיוועשלַאב

 האנה ייברעד ןוא ןסיימש ךרוד ןעשטומרַאּפ טלָאװעג זדנוא ןבָאה ייז .םיסנ טימ ןבעל

 ןוא ןסיימש ןטימ ןיא ןוא טרעיודעג ןבָאה וצרעד תונכה יד .טיוט רעזדנוא ןופ ןבָאה

 .ןבעל ןביילב רימ ןוא ,ןטעיוװָאס יד ךרוד טלגנירעגמורַא ייז ןרעוו ,זדנוא ןעוועטַאק

 ןוא ,סעקיװעשלָאב יד סיורַא רעדיוו ןקַאילָאּפ יד ןגָאי ,רעטעפש םישדח רָאּפ א

 טעיפירפ ךייט םורַא זַא ,ןיוש ןסייוו רימ .ןדיי ןדרָאמ ןוא סעצווַאכַאלַאב ןרישרַאמ ,סיוארָאפ

 רעד ןיא ןברוח א טכַאמעגנָא ,ןקַאילָאּפ יד טימ רעפמעקטימ יד ,רעיידרַאווגסייוו יד ןבָאה

 טשינ התע-תעל ייז ןענעז ,ץיװָארבמָאד ןיא ,זדנוא ייב ,רעבָא ,גנורעקלעפַאב רעשידיי
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 ַא ןּפורט עשיליופ יד ןופ רידנַאמָאק רעד זַא ,טריסַאּפ טָאה ,געט ענעי ןיא .ןענַארַאפ

 ןקַאילָאּפ זדנוא ייב, טקירדעגסיוא ךיז ,ןדיי טימ סעומש א ןיא טָאה ,שטנעמ רעלַארעביל
 ,רָאטקָאד רעד ,לוש יד טעדנירג רעכלעוו ,רערעל רעד .טַאדלָאס ןטימ ןעמַאזוצ ןעייג

 ןלעוו ןקַאילָאּפ רימ .הרוחס וצ טריפ סָאװ ,רחוס רעד ןוא ,עקנַארק יד טלייה רעכלעוו

 זיא ,רידנַאמָאק רעטוג רעד רעבָא ,"ןייּפ רעייא ןסעגרַאפ טעוו ריא ןוא .גנונעדרָא ןכַאמ

 -נַאנזָאּפ ןעמוקעג ןענעז טרָא ןייז ףיוא ןוא ןעגנורעבָארעד עיינ וצ רעטילימ ןטימ קעווא

 ,ןעז ןוא םורַא ךיז ןקוק ייז .טנייפ-ןדיי עסיורג ,ןטימעסיטנַא ,סעקישטרעלַאה ןוא סעקישט

 זַא ,היאר-ידע אד ןענעז ךיילג ןוא .ןסָאשעגּפָארַא םלצ ץיפש רעד זיא לָאשטשָאק ןפיוא זַא

 ןלָאצ טסייה ןעמ ןוא ןפיוקסיוא ךיז סעקדישז יד ןפרַאד ןכל ןוא ,טכַאמעג סָאד ןבָאה ןדיי

 -רַאפ יד .עמוס עקידלַאוועג א -- טייצ רענעי וצ ,עיצובירטנָאק לבור טנזיוט טרעדנוה

 ,ןלָאצ ןוא ןענייוו ,ןדיי רעציווַארבמָאד עקירעגנוה ןוא עטנערַא

 סעיצוקעזקע ןוא ןרעיימש

 -ּפָארַא זיא ,רענלעז ןשיליופ ןטימ ךיילגוצ .טכער טַאהעג טָאה רידנַאמָאק רעטוג רעד

 ןיא ,זיא ,"רוטלוק רעשיליופ רעיינ רעד ןופ רעגערט רעד, ,רעבָא .רערעל רעד ןעמוקעג

 קיצנַאװצ עקידרעטעפש יד ןיא .סָאה-ןדיי ןופ רעגערט ַא ןרָאװעג ךיוא ,טייצ רעד ןופ ךשמ

 רָאטקַאפ-טּפיוה רעד ןעוועג רערעל רעשיליופ רעד זיא ,טפַאשרעה רעשיליופ ןופ רָאי

 רעשידיי רעד יבגל טעדנעװעגנָא ןבָאה ןקַאילָאּפ יד סָאװ ,ןטקַא-עיצַאנימירקסיד עלַא ןופ

 טריפעג זיא סָאװ עינאפמאק-ץעה רעד ןופ ךיוא ןוא ץיװָארבמָאד ןיא גנורעקלעפַאב

 םורַא ױזַא .תוסנרפ עשידיי ערעדנַא ןוא הכאלמ רעשידיי ,לדנַאה ןשידיי ןגעק ןרָאװעג

 םעד שיטַאמעטסיס ןסיוטשעגסיורַא רחוס רעשיליופ רעד ,טייצ רעד ןופ ףיול ןיא טָאה

 .תוסנרפ עלַא ןופ דיי רעציוװָארבמָאד

 עשידיי יד טעטסַאלַאב רעמ ץלַא ,רָאי א סָאװ טמַא-רעייטש רעד טָאה םעד ץוח

 קידנעטש ןבָאה ןרָאטוקעזקע עשיליופ ןוא ,ןרעייטש ענעדישרַאפ טימ גנורעקלעפַאב

 טכַאמעג טרעוו סָאד .סטוג ןוא בָאה שידיי עיצַאטיציל ףיוא רעזייה עשידיי ןופ טפעלשעג

 .עיצַאטיגַא רעכעלרעדרעמ רעקירעדינ ןופ ףליהטימ רעד ייב ,שיטסידַאס ,לַאטורב

 יוזַא יווש :ןרעלק ןוא סנמה יד ןופ ןעיירעלדיז יד סיוא ןרעה ,ןלָאצ ןוא ןדיי ןצכערק

 ,רעציזַאבטוג עשיליופ עסיוועג ךיוא ."? ןטלַאהסיוא ןעמ טעוו ױזַא יו, ,"1 ןבעל ןעמ טעוו
 ,הביבס רעציווארבמאד ,עשטַאניכ ףרָאד ןיא .ןובשח ןשידיי ןפיוא ןייגליווו ךיז ןזָאל

 רע טיג טניה ענייז ןוא "יקצָארט, :רע טפור ןדיי עלַא ,ץירּפ רעטלַא ןַא ןעוועג זיא
 זא ,םירעיופ יד טימ ןהנעטנייא טגעלפ רע .ףרָאד ןיא רעניווונייא עשידיי יד ןופ ןעמענ

 עקידנעװערָאה רעווש יד ןופ ןובשח ןפיוא טוג רעייז ןבעל ןוא טשינרָאג ןעוט ןדיי
 .ןקַאילָאּפ עקיטומסיורג יד ןוא סעצניַארקוא

 לדניח"הרּפכ סָאד זיא דיי רעד

 עסיוועג ןבָאה ,רעטייווצ רעד ןגעק גנורעקלעפַאב לייט ןייא ןצעה ןופ הטיש רעד טימ
 ,טנכערעגסיוא ןוא סעצניַארקוא יד רעביא ןריגער וצ טניימעג רעציזַאבטוג עשיליופ
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 םילובלב טײרּפשרַאפ ןעמ טָאה רעבירעד .לדניה-הרפכ סָאד ןייז דיי רעד לָאז ייברעד זַא

 .שטנעמ ןשיניַארקוא םעד ןביורַאב ןליוו עכלעוו ןטסינומָאק עשידיי עטשרמולכמ ןגעוו

 ןעמ כָאה ,םזינומָאק רַאֿפ ןכעלטנגוי ַא טרַאּפשרַאפ ץיװָארבמָאד ןיא טָאה ןעמ ןעוו ןוא

 ..ןטסינומָאק עשידיי רעטנזיוט רענעצ ןלעטשרַאפ טלָאװעג םיא טימ

 עגַאטַאװ א ןגָארטעגכרוד רעפרעד ןוא רעדלעוו עקימורַא יד רעביא ךיז טָאה טָא ןוא

 יד ןגעק דנַאטשפיוא םוצ ןסַאמ יד ןפורעג ןוא רעניַארקוא עטנפַאוואב עגנוי טימ

 עשיליופ יד .ןדָאב םיהטש עסיורג ץיזַאב רעייז ןיא ןבָאה עכלעוו ,םיצירפ עשיליופ

 סָאד .גנוגעוואב יד ןרידיווקיל וצ חוכ ןצנַאג ריא טימ ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז טָאה טכַאמ

 ןעמ ןוא טביור ןעמ ,טריזירָארעט ןעמ .רעפרעד יד ןיא תולהב סױרַא טפור רעטילימ

 "ראד רעד רַאפ פעק ערעייז טימ בורע ןענעז עכלעוו ,סעקינדַאלקַאז טמענ ןעמ ,טגָאלש

 עקיזָאד יד ןיא .םורפ ןוא טוג ןייז טעוו יז זַא ,גנורעקלעפַאב רעשיניַארקוא רעשיפ

 ןיא ןענעז עכלעוו ,ןדיי טנעצַארפ ןייא זיולב ןוא רעניַארקוא .צָארּפ 99 ןבעל רעפרעד

 סעקינבורע יוו ןדיי עשיפרָאד יד טָא אקווד טמענ טכַאמ עשיליופ יד .דחפ ןקידנעטש

 דיי ןטירד ַא ןוא ,רעניטפירט ַא ,לירַאב לקנַאי ,רעציווירק השמ טּפַאכ עמ ...םייוג יד רַאפ

 ןייק קעװַא ייז טריפ ןעמ ,רעפרעד עקימורַא ערעדנַא ןופ ךיוא ןוא ,ירעיזָא ףרָאד ןופ

 טקינייפ ןעמ ןוא לַאזקָאװ רענרַאס ןפיוא רעלעק ַא ןיא ןפרָאװעגנײרַא ןרעוו ייז ,ענרַאס

 .תונויזב ןוא םירוסי עטסערג יד ןיא שדוח ןצנַאג א טרָאד ייז

 :רעפרעד יירד ןופ םייוג ןישילַאז ןייק טגָאיעגנעמַאזוצ ןעמ טָאה טייצ רענעי ןיא

 -יליופ א .רעפרעד עטנַאמרעד יד ןופ ןדיי רָאּפ יד ךיוא ןוא ,יקציר ןוא ץיווירק ,ץיווטיל

 "נוה ַא ךרעב ןוא ,עטגָאיעגנעמַאזוצ יד ןופ רעטנעצ ןיא קעװַא ךיז טלעטש רָאיַאמ רעש

 ,גנורעקלעפַאב רעשיניַארקוא רעד וצ טדער רָאיַאמ רעד .םורַא ייז ןזיירק רעטייר טרעד

 עקידנעייגפיוא ןַא יוו זיא עכלעוו ,טכאמ רעשיליופ רעד וצ לַאיָאל ןייז וצ ןָא ייז טגָאז ןוא

 זַא ,,דנַא .ווצ טגָאז רע .םזינומָאק-אדוי ןוא םזיטידנַאב ןופ טכַאנ רערעטצניפ ַא ךָאנ ןוז

 ןקַאילָאּפ יד רעבָא ,עקינעפשרעדיוו יד ןגעק ןעלטימ עברַאה טציזַאב טכַאמ עשיליופ יד;

 .ןרעגניי א ףיוא רעדורב רעגולק ,רערעטלע ןַא טקוק סע יוו רעניַארקֹוא יד ףיוא ןקוק

 יד ךרוד טריצָאװָארּפ טרעוו ריא זַא ,ןסייוו רימ ןוא סטכעלש ןייק ןָאט טשינ ןליוו רימ

 טָאה רע ."וט שזדָאכ וקדישז, :טפור ןוא רעגניפ ןטימ ךַאמ א טיג רע "...סעקדישז

 עשידיי עטכע ןַא ןוא לדרעב טרעביושעצ ,ץרַאװש ַא טימ לדיי ןשיפרָאד ַא ןבילקעגסיוא

 ןגיוא עצרַאווש ענייז ןוא רענעקַארשרעד א וצ טייג ,רענישילַאז לטָאמ ,דיי רעד .זָאנ

 ּפָאק רעד רעבָא ,ענורטס א יוו ןגיוצעגסיוא זיא רענייז ףוג רערַאד רעד .ןעלטניפ

 ןברק ןפיוא טקוק ,סעצנָאװ עשיליופ עגנַאל ענייז טיירד רָאיַאמ "ןַאּפ, רעד .ךיז טלקַאוו

 -- ,ונ ."טפאשרעה רענעמוקעגנעמַאזוצ רעד ראפ תיפי-המ גניז ,לדיי, : טלכיימש ןוא

 ,דיי רענעקָארשרעד רעד .ןסימשעג טסגירק וד לייוו ,ָאקדנערפ -- רעטנוא רע טביירט

 םייוג יד .ך-ל-מ-ה-ה :טגניז ןוא ךיז טמירקרַאפ ,למיה םוצ טקוק ,תמ רעבלַאה א

 א טימ דרָאב יד ןדיי םעד ןדײנשּפָא סנַאנידרָא ןייז טסייה רָאיַאמ רעד .קַאמשעג ןכַאל

 טקיטולבעצ א ןוא ןקַאב עטפוצעגסיוא טימ ןייטש ןבילבעג זיא דיי רעד זַא ןוא ,רעסעמ

 ןיא רָאיַאמ רעד ךיז טייגרַאפ ,ןוה עטעליוקרעד-טשינ ,עטקילפעגּפָא ןַא יוו םינפ
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 רָאיַאמ רעד .עטלמוטעצ ןעייטש ייז ,טשינ ןיוש ןכאל םייוג יד רעבָא .רעטכעלעג

 רָאיַאמ רעד ןוא *! תיפי-המ שטנַאט ,וקדישז, :זעוורענ סיוא טיירש ןוא סָאד טרעמַאב

 ןיא טריסַאּפ טָאה סָאד .ןכַאמ ףרַאד רע רוגיפ עשימָאק עכלעוו ןדיי םעד טזייוו ןיילַא

 ןַא ,ךַאפ ןופ רעטסוש ַא ,ל"ז לגייב יכדרמ 'ר טימ ,ץיוװָארבמָאד םעל ,ןישילַאז ףרָאד

 ןייק טַאהעג טשינ טָאה יכדרמ 'ר רעד א טָא .ןצבק רעקיכַאפליפ ַא ןוא דיי רעכעלרע

 םיא ןבָאה עכלעוו ,ןקַאילַאּפ יד ןענעז סע רעוו ,,קיטילָאּפ סניוזַא זיא סע סָאװ גנונַא

 ץיװָארבמָאד ןיא זיא סע סָאװרַאפ ןוא ןטסינומָאק יד ןליוו סע סָאװ ,טקירעדינרעד ױזַא

 טשינ ץלַא סָאד טָאה רע ,ןיינ .סטכעלש ןדיי טוט סָאװ טנאדנעמַאק רעטכעלש א ןַארַאפ

 יד הבהאב ןעוועג לבקמ ןוא טבעלעג רעווש ,טעווערַאהעג רעווש טָאה רע ,ןעמונַאב

 ...םיא וצ ןבָאה םייוג יד סָאװ ןענאטשראפ טשינ טָאה רע שטָאכ ,םירוסי

 קערש טימ שינעמוקפָא

 ןקַאילַאּפ עטנּפָאװַאב ענייז ןופ גנוטיילגַאב ןיא טנַאדנעמָאק רעד סיורַא ךיז טרָאפ

 ,שטשילושטַאמ ףרָאד ןיא .רעפרעד עקימורַא יד רעביא עיצקעפסניא ןַא טכַאמ ןוא

 בייל-שרעה -- דָאס סרעטַאילּפ ןעגנודעג טָאה רעכלעוו ןדיי םעד ןעמ טנגעגַאב

 ןעמ ,ףרָאד ןטימ ןיא סױרַא םיא טריפ ןעמ .רעגָאװש סעסונוגיטנא לשרעה ,ןאמרעניד

 עקנאפאפ ַא ןוא ,לטיק ַא ןייז טשרמולכמ ףרַאד סָאװ דמעה גנַאל א ףיורַא םיא ףיוא טיצ

 טסייה ןעמ ןוא רעיוט א ייב קעװַא םיא טלעטש ןעמ .תילט ַא ןסייה ףרַאד דרעפ 8 ןופ

 ךיז ייז טסייה ןעמ ןוא טגָאיעגנעמַאזוצ ןרעוו םייוג עלַא .ןענעוואד ןוא ןעלקָאש ךיז םיא

 : קַאילֶאּפ רעטייוצ ַא טרעפטנע ,"?סָאוורַאפ, טגערפ יוג א רענייא ןעוו .ןעיירפ

 ,"טסינומָאק-דישז;

 רענייש ַא טימ ,הרות-ןב ַא דיי א ,רעיצווארטסַָא בייל 'ר ףיוא ןָא ייז ןפערט געוו ןיא

 רעבוד םייח 'ר ייז ןענעגעגַאב רעהכַאנ .דרָאב טייז ןייא סיוא םיא ייב טפוצ ןעמ .דרָאב

 םיא ןריפ ןוא דרָאב רעצנַאג רעד טימ ּפָא םיא ןזָאל ייז .העש עלופ א םיא ןרעטַאמ ןוא

 -עגסיוא טימ םורַא ןעייג ןדיי רעציװָארבמָאד רעקילדנעצ .ןיירַא לטעטש ןיא קירוצ

 ןדיי ןגעק םיעותעת םישעמ עלַא יד טָא .ןטייז ענעגָאלשעגרעטנוא ןוא דרעב עטקילפ

 ,ןטסינומָאק ןענעז ייז לייוו טרעוו סע ןענעז ןדיי זַא ,עדנַאגַאּפָארּפ רעד טימ טיילגַאב ןרעוו

 -ָאנָארכ ןטלָאװ עכלעוו ,ןעגנוריסַאּפ ןענעכייצרַאפ רימ זַא ,ןקרעמַאב ָאד רימ ןליוו ,בגא)

 טנָאמרעד ןענעז ייז יוו ױזַא ייז ןביג רימ רעבָא ,רעירפ ןרעוו ןבירשרַאפ טפרַאדעג שיגָאל

 .(םירוסי עשידיי ןיא "רחואמו םדקומ ןיא, זַא ,קידנטלַאה ,ןרָאװעג

 עשיליופ יד ןוא ,וועיק ןופ ןפיולקירוצ ןביוהעגנָא טָאה רעטילימ עשיליופ סָאד ןעוו

 רַאסימָאק רעד טגנערב ,ץיװָארבמָאד ןזָאלרַאפ ןזומ ךיוא טעוו יז זַא ,טליפרעד טכַאמ

 ,קרַאמ ןקידמַאז ןפיוא ןדיי ליפ ףיונוצ טביילק ןעמ ןוא עיצידעּפסקע-ףָארטש א ּפָארַא

 ןעמ .ןשלח זיב ,טולב זיב ןסימשעג ןוא טגיילעגסיוא ןרעוו ייז ּווו ,לָאשטשָאק ןגעקטנַא

 ךיז ןבָאה ױזַא .רעטייוו טסיימש ןעמ ןוא ,רעסַאוו טלַאק בייל ןטזיולבטנַצ ןפיוא טסיג

 .1921 רָאי ןיא עשרַאוו זיב ןפָאלעג ןענעז ייז ןעוו ןקַאילָאּפ יד טנגעזעג
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 טנָארפ ןטימ .קירוצ ייז ןעמוק ,רעטעּפש ןכָאװ 12 טימ ,"לסייוו רעד ייב סנ, ןכָאנ
 -יװעשלָאב יד ןגעק טפמעקעג רעירפ ןבָאה עכלעוו ךעלטשער ענעגָאלשעצ ךיז ןרַאּפש

 ןענעז ,ןקַאילָאּפ ןופ עדנַאמָאק רעד רעטנוא ,טציא ןוא (שטיווָאכַאלַאב קַאלּוב ש"בצ יוו) סעק
 יד ןיא .ןדיי ייז ןדרָאמ ,ןיירַא ןעמוק ייז ּווו .ײמרַא רעשיליופ רעד טימ טקינייארַאּפ
 .ןדיי ענעגנָאהעג רעטרעדנוה רעמייב יד ףיוא טניוו רעד טגיוו ,עיסעלָאּפ ןופ רעדלעוו
 רעייז ןדייר ייז ןוא סעצוװָאכַאלַאב יד ןופ עקדעיווזַאר א ןעמוקעג זיא ץיװָארבמָאד ןייק
 ןופ פוז א ןכָאק רימ ןלעװ ,ןעמוקרעהַא ןגרַאמדטנייה ןלעוו ערעזדנוא. :טושפ
 רעטוג ַא טָאה ,סנטשרע : םיסנ ייווצ ןעשעג ןענעז ןַאד רעבָא ."שיילפ שידיי-שיטסינומַאק
 -וװָאכַאלַאב יד ןגעק ץוש ןבעגעג ,טסּוװַאב טשינ זיא'ס ןעמָאנ סנעמעוו ,רָאיַאמ רעשיליופ
 יד סָאװ .ןעשעג זיא סנ רעטייווצ רעד ןוא ,לטעטש םוצ וצ טזָאלעג טשינ ייז ןוא סעצ
 טּפַאלקעצ קרַאטש סעקיוועשלַאב יד ךרוד ןענעז סעצווָאכַאלַאב יד ןופ תוחוכ-טפיוה

 .קערש טימ זיולב ןעמוקעגּפָא ץיװָארבמָאד זיא םורַא ױזַא ןוא ,ןרָאװעג

 דרע ןייק ןכָאה טשינ ןרָאט "סעקדיש

 -רַאפ קרַאטש ןדיי ןענעז ,ץיװָארבמָאד ןיא טפַאשרעה רעשיליופ ןופ רָאי 20 יד ךשמב

 ,רעטרע ערעייז ףיוא ןוא ,ןסָאלשעג ןרָאװעג ןענעז ןעמָארק עשידיי .ןרָאװעג טמערָא
 ןבָאה םייוג ןוא ןרָאװעג בורח ןענעז ןלימ עשידיי .ןעמָארק עשייוג ןרָאװעג טנפעעג ןענעז
 ןעוו .טירטוצ ןייק ןעוועג טשינ זיא תוסנרפ ערעדנַא וצ .ךיז רַאפ ערעדנַא טיובעג

 -דרע ןרעוו ןוא ןדָאב ןרעטַאילפ ייב ןפיוק טלָאװעג ןבָאה טיילעגנוי רעציווַארבמַאד

 ןעלצרַאוונייא טשינ ךיז ןפרַאד סעקדישז זַא ,טגָאזעג טכַאמ עשיליופ יד טָאה ,רעטעברא

 ןרָאי עטשרע יד ןיא .ןדָאב ףיוא ףיורַא ייז טביולרעד טשינ ןוא דרע רעשיליופ רעד ןיא

 .דרע טפיוקעג ןוא ,לדנַאה םעד ,ןעמָארק יד ןפרָאװעגקעװַא ןדיי עשיפרָאד רָאּפ ַא ןבָאה
 ,ױזַא .טעברַא יד ןגירקעג ביל עקַאט ןוא רעטעברַא-דרע ןרעוו תמאב טלָאװעג ןבָאה ייז
 -עגפיוא זיא ןליופ תוכלמ ץנַאג ןוא ןדָאב לקיטש ַא טפיוקעג רעבוד םייח טָאה ,לשמל

 ןוא קצול ןופ --- רעהכַאנ ,ענרַאס ןופ עיסימָאק ַא טמוק טשרעוצ .ןרָאװעג טרעדור

 -דרע וצ דיי א סעפע טמוק יװ :ןגערפ סעיסימָאק עלַא .עשרַאוו ןופ שזַא ,ףוס םוצ
 סע זיב ,קצול ןייק ןוא ענרַאס ןייק רעבוד םייח קעװַא ןעמ טפעלש רעהכַאנ + טעברַא
 טרעטשינ יז ,םוירעטסינימ-סטייהרעכיז ןופ ,עשרַאוו ןופ עיסימָאק עטייווצ ַא רעדיוו טמוק
 טריוויטָאמ ןעמ .קַאילָאּפ א רַאפ דרע יד ןפיוקרַאפ לָאז רע ןעמייח טהצע ןוא ,טגערפ ןוא

 39 ןצנַאגניא זיא סע םערָאװ ,ןבָאה טשינ ור ןייק ןינע םעד ןופ טעוו רע זַא ,טימרעד

 ץענערג רעד וצ טנעָאנ ױזַא ןָאק דיי א ןוא ,ץענערג רעשיסור רעד ןופ רעטעמָאליק

 ןליוו ןטוג טימ+ : ןוויטָאמ עלַא יד ףיוא טרעפטנע ל"ז םייח 'ר ןוא .דרע ןייק ןטלַאה טשינ
 רעגריב עלַא יוו ,טכַאמ רעד וצ לַאיָאל ױזַא ןיב ךיא ,ןפיוקראפ טשינ דרע ןיימ ךיא לעוו
 טכער עשידירוי טָאה ריא רעבָא ביוא ,יורטוצ רימ וצ ןבָאה טעב ךיא ןוא ,דנַאל ןיא
 ."טנעה ערעייא ןיא הרירב יד זיא -- דרע ןיימ ןביורוצקעווַא
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 .סעקיװעשלָאב יד ןיירַא ןענעז סע זיב ,ורוצ טזָאלעג טשינ םיא ןעמ טָאה גנַאל ןרָאי

 ןײרַא ךיז ןסייר לענש רעבָא .זָאכלָאק א ןפַאש ליוו ןעמ : הרדס עיינ א ןָא ךיז טביוה ןַאד

 .ץיווָארבמָאד ןייק ןיירא ָאטעג ןיא החפשמ סמייח 'ר ןּפעלשרַאפ ןוא ןשטי'ד יד

 ..ןקַאילַאּפ רַאפ זיולב -- ןליופ

 ,טייקמערַא ןוא תולד ןקיטלעוועג סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןעוו ,1937 רָאי ןיא

 ןגעוו ,יקסווָאקדַאלקס ,רעטסינימ-ןרעניא ןשיליופ ןופ טערקעד ַא טרימַאלקָארּפ טרעוו

 ,טערקעד םעד ןריזילַאער ףיוא םינוממ יד .ךעלטעטש עלַא ןרענעשסיוא ןוא ןעיוברעביא

 -- ייצילֶאפ רעד ןופ ףעש רעד זיא טייצ רענעי וצ .טַאר-טָאטש רעד ןוא ייצילָאּפ יד זיא

 יו .םינפ טערומכעגנָא ,זייב א טימ ץעגייש רעצרַאווש רערַאד א ,זדעילס טנַאדנעמָאק

 ןוא ,עינַאמ-סטייקסיורג רעשיליופ רעניימעגלַא רעד ןופ טשרעהַאב רע ךיוא זיא עױעדנַא

 עכלעוו יד .ןשיטלַאב ןזיב םי ןצרַאווש ןופ הכולמ רעשיליופ רעסיורג ַא ןגעוו טמולח רע

 -נעמַאק ענייז ןיא ,בור יפ לע ןענעז ןדיי ןוא ,סעקיװעשלָאב יד ןענעז ,םעד ןיא ןרעטש

 ריפ-יירד ןעמאזוצ ןעייטש סַאג ןיא ןעוו ,ןכל .סעקיוועשלָאב-ןטסינומָאק ,ןגיוא עקסטנַאד

 טימ טמוק רע ?רע טוט עשז סָאװ .גנולמַאזרַאפ עשיטסינומָאק ַא סיוועג סע זיא ,ןדיי

 ,"יקַאּפ אד, העש רָאּפ א ףיוא קעווא ייז ןריפ ,ןדיי יד ןריטסערַא ייז ןוא ןפליהעג ענייז

 -רעד ,ןובשחל דע ןוא ,ןצנַאװ טימ לופ ,ןיירָא רעמיצ ןקיצומש ןטלַאק ,ןרעטצניפ א ןיא

 1932 רָאי ןיא עלוש "רענכעשווַָאפ, רעשיליופ רעד ןופ סאלק רעט 7 רעד

 (רעדניק עשידיי ןענעז םידימלת בור'ס)
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 ,"ישטשינומָאק-ישזדישז/ :רעטרעװלדיז ץוט א ןוא טייז ןיא ךרוטש א ןעמ טגנַאל

 .וו .זַא .א ?שַאדוי , ,"יקצַארט,

 -עגּפָא ךיז ןוא ,ץיווירק ןייק ןרָאפעגּפָארַא ךעלטימעג רעייז זדעילס זיא לֶאמנייא

 ןטימ טדער רע .עינערַאװ טימ ייט זָאלג ַא ןעקנירט רעציווירק לכימ 'ר ייב טלעטש

 סע, :ױזַא םיא וצ טגָאז ןוא ,ןליופ ןופ דניירפ ַא רַאפ טלַאה רע ןכלעוו ,ןעלכימ 'ר ןטלַא

 טשינ ןענעז ,ןקַאילָאּפ ,רימ רעבָא ,רערעװש א זיא םעלבָארּפ רעשידיי רעד ,תמא זיא

 ףרַאד ןליופ רעבָא ,ןליופ ןזָאלרַאפ ןפרַאד ןדיי ,ךיז רַאפ דנַאל סָאד ןפרַאד רימ .קידלוש

 ןוא ןרעיומ ,קנעב ,ןקירבַאפ עשידיי עלַא ,רעמיטכייר עלַא :ןריטעּפָארּפ ןינע םעד ןופ

 ןופ דניירפ עטוג ןביילב ןדיי ןפרַאד ייברעד .רצוא ןשיליופ ןרַאפ ןביילב ןפרַאד ,רעטיג

 עשיליופ יד ןצנַאלפנייא ייז ןפרַאד ןרעדנַאווסיוא ןלעוו ייז ןיהווו טרָאד ןוא קלָאפ ןשיליופ

 רע טצעש םעד בילוצ עקַאט .הרובג רעשיליופ ןופ טסייג םעד ןגָארטרעבירַא ,רוטלוק

 ייז .הרובג רעשיליופ ןופ עיצידַארט יד טלעוו רעד ןיא ןגָארט ןלעוו ייז ."ר"תיב, םעד

 ןליוו ןוא גנע זיא ןליופ ןיא זַא ,ןעייטשרַאפ עכלעוו ,רעגריב עשיליופ עקידתמא ןענעז

 יד ןיא ןעווערַאה עכלעוו ,םיצולה-הרשכה יד ךיוא .עניטסעלַאּפ ןרעבָארעד רעוועג טימ

 סָאד ןעייטשרַאפ ייז רעבָא ,ןטסינומָאק ןענעז ייז םגה ,גנונעדרַא ןיא ןענעז ,ןקַאטרַאט

 ,ןייטשרַאפ ףוס-לכ-ףוס ןלעוו טייל-סלדנַאה יד ךיוא .ןליופ ןזָאלרַאפ ןוא קלָאפ עשיליופ

 -קַעווַא ךיוא ןלעוו ייז ןוא קַאילָאּפ םעד תבוטל לדנַאה ןשיליופ םעד ןעיירפַאב ןזומ ייז זַא

 זדעילס טגָאז -- ,םינצבק יד טָא ,"עטָאלָאה, רעד טימ זיא ןטסגרע םוצ .טענַאד ןופ ןייג

 ."ןטסינומַאק עלא ןענעז --

 טשרמולכ ךיז טָאה רעכלעוו ,קַאילָאּפ רעפמעט א שטשימרוב רעה רעד זיא ןגעקַאד

 עלַא זַא ,טגָאז רע .ןעגנולעג טשינ זיא םיא ןוא רחוס א רעדָא רעמערק א ףיוא ןטינשעג

 ןָא ןריפ לארשי יאנוש ייווצ יד טָא .טנייפ ןעמעלַא ייז רע טָאה ןכל ,ערטיכ ןענעז ןדיי

 םענופ גנוריזילַאער רעד רעביא םיחיגשמ יד ןענעז ייז ,ץיװָארבמָאד טימ ,טייצ רענעי וצ

 ..לטעטש סָאד ןרענעשרַאפ ןגעוו טערקעד

 עיצַאינַאברוא ןופ הריזג יד

 ןרעביא ךיז ןזייוואב ,ןענעװַאד םוצ ןעייג "סעקדישז, יד ןעוו ,תועובש ברע ןַא ןיא

 ,העש 48 ןופ ךשמ ןיא, :ןדלָאמעג טרעוו סע עכלעוו ןיא ,ןטַאקַאלּפ עסיורג לטעטש

 -פיוא ןפרַאד טרָא רעייז ףיוא ןוא ןעמענעצ טנעוו עקיטייז עלַא ןוא ןטיולפ עלַא ןעמ ףרַאד

 יד ,ןרעוו טיוברַאפ רונש ןרעטנוא ךיילג ןזומ טנעוו עלַא .ןטיולפ עיינ ןרעוו טלעטשעג

 ןוא ןטיולפ ,ןריט יד .טברַאפעג סייוו -- טנעוו יד יוו ןוא עניילק ןייז ןענָאק ךעלקירב

 "ניטעג טשינ ןענעז עכלעוו ןרעיומ יד ,רילָאק-שַא ןיא טבראפעג ןרעוו ןפרַאד רעטצנעפ

 ץרַאװש ַא ןיא טלייטעגסיוא לגיצ עדעי ,רילָאק-לגיצ ףיוא טברַאפעג ןרעוו ןפרַאד טעוועק

 זומ סע ןוא ,ןטייווצ ןופ רעסַאלב טשינ זיוה ןייא ,ךיילג ןייז ןזומ ןברַאפ עלַא .למער

 ...תועובש ןטרעטשרַאפ ַא טַאהעג ןבָאה ןדיי ןוא ."ןרַאוטַארט יד ףיוא טנעמעצ ןרעוו טגיילעג

 טווורפעגסיוא ןַא ןעוועג זיא ,תבש רעדָא ,בוטדםוי רעייז ןדיי ןרעטשרַאפ סָאד
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 ןיא טנעקעג טָאה ץיווָארבמָאד עכלעוו לארשי יאנוש ןוא ןטימעסיטנַא עלַא ייב לטימ
 ,קיטיירפ ןדעי טעמכ ןגעלפ ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ ךָאנ .הפוקת רעטצעל רעד
 -ולאז רעד רעדָא ,חלג רעשטיוועשטיראווס רעד רעדָא ,לטעטש ןיא ןרָאפ וצ ןעמוק
 ךיג ןפיולמורַא ,"ןפור-לוש, ןרַאפ ךעלטקניפ ןגעלפ ייז .ןעמאזוצ עדייב רעדָא ,רעניש
 ,תורוחס ענעדישרַאפ ןפיוקנייא ןלעוו טשרמולכמ ןוא ןעמַארק עשידיי יד רעביא
 -תמגע ןפַאשרַאפ טלָאװעג רָאנ ,טפיוקעג טשינ לָאמנייק ייז ןבָאה ןתמא רעד ןיא רעבָא
 זַא ,קנַאדעג רעד ןקינייפ תבש םעד ךשמב םיא לָאז סע זא ,רעמערק ןשידיי םעד שפנ
 .ןוידפ םענייש ַא ןבָאה טנָאקעג רע טלָאװ ,?ןפור-לוש, סָאד טשינ ןעוו

 עטרעסערגרַאפ ןלייטוצ םיבוטדםוי עשידיי ןוא םיתבש ףיוא ןגעלפ ןטעיוװָאס יד ךיוא
 .ןדיי טעברַאעג ןבָאה סע יװ ןעגנומענרעטנוא יד ןיא לעיצעפס ,ןטנעגיטנָאק-סטעברַא
 ןיא תוגירה ןוא סעיצקַא ענעדישרַאפ טרישזנַארַא לעיצעפס ןבָאה ןטידנַאב עשטייד יד
 ,םיבוט-םוי ןיא ןוא םיתבש

 סָאד ןרענעשרַאפ ןגעוו ,גנונעדרָארַאפ יד ןזיװַאב ךיז טָאה'ס ןעוו ,תועובש רענעי
 ןעגנַאגעג זיא לטעטש עצנַאג סָאד .תועובש רעטרעטשרַאפ א ןעוועג זיא ,לטעטש
 יד ןעוו .טעברַא רעד וצ ןעמונעג ןדיי יד ךיז ןבָאה ,בוטדםוי ךָאנ ךיילג .םָארָאדָאכ
 עלַא ןפורנעמַאזוצ ןסייהעג רעבָאהטכַאמ ייווצ יד ןבָאה ,ןערב ןלופ ןיא ןעוועג זיא טעברַא
 טברַאפעג עקַאט ןענעז ןעמַארק עלא, :טגָאזעג ױזַא ייז וצ ןוא ןעמָארק יד ןופ "סעקדישז;
 ןעמ לָאז ןכל ,רעלעקנוט עקינייא ןוא רעלעה ןענעז עקינייא רעבָא ,רילָאק-שַא ןיא

 ,סױרַא ךיז טזייוו ,ןברַאפרעביא ןכָאנ ."רעלעה ןייז ןלָאז עלַא זַא ,לָאמַא ךָאנ ןברַאפרעביא
 ודעילס טנַאדנעמָאק רעד טגָאז ,רעיולב לסיב ַא זיא טיילק סקיטנַא םעד לסָאי זַא

 זיא םָארק עיולב יד זַא ,סױרַא ךיז טזייוו קילעפוצ !יקדישז עיוװָאנַאּפ; : ןושלה וזב
 ןעמוקעג ןענעז ,רעהכַאנ ."לֶאמ טירד א ןעמָארק עלַא רעביא טברַאפ ,ןכל ,עטסנעש יד
 ןייז זומ סע ןוא ,קידרעסַאוו וצ זיא ברַאפ יד זַא ,טגָאזעג ןוא ענרַאס ןופ ןטרעפסקע
 עקיזָאד יד .לֶאמ טרעפ א טברַאפעג ןוא רעצרעה יד ןסעגעגפיוא ךיז טָאה ןעמ ,שרעדנַא
 ,ןפָארטש-טלעג עוויטַארטסינימדַא ןעמוקַאב ןבָאה עלַא ןוא ,ןכָאװ טרעיודעג טָאה עיצקַא
 ,העש 48 ךשמב .ה .ד טייצ רעד וצ ןרָאװעג טכַאמעג טשינ זיא טעברַא יד יאמלה
 ,גנונעדרָארַאפ רעד טיול

 ןוא ןַארַאב : ןפליהעג ערעייז ןוא זדעילס רעגניי רעד ,שטשימרוב רעטלַא רעד
 -רַאװ םעניילק םעד טכַאמעג בורח ןבָאה ,לטעטש ןיא טעוועדליוועג שממ ןבָאה ,יקצינַאי
 רעד ןופ לביטש עטלַא סָאד ןפרַאוועצ ןסייהעג ןבָאה ,רעדיינש םעד עקפיק ייב טַאטש
 -היח ןופ הסנרפ יד ןעמונעגקעװַא ןבָאה ,םימותי ןביז עריא טימ עכישיקעל הנמלא
 ;למיק טימ ענעטָאשַאב ,ךעלטיירב עקכופ עקידכעלייק ןקַאבעג טָאה סָאװ ,עקרתסא

 -ןייא בלאה ןעוועג ןענעז סע ךעלזייה סנעמעוו ,םינצבק יד ףיוא טצעזעגנָא ךיז ןבָאה
 ןבָאה ייז .ןריט עטמירקעגסיוא ,רעטצנעפ ענעּפָא ,רעכעד עקידרעכעל טימ ,ענעלַאפעג
 ףיוא טַאהעג םיוק ןבָאה עכלעוו ,ךעלזייה ענױזַא ןופ רעניוווניא יד זַא ,טרעדָאפעג
 .רעזייה יד ןעיוברטביא ןלָאז .טיורב
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 .1935 רָאי ןיא ,םייס ןשיליופ םוצ ןלַאוו יד תעב ,ענרואילַאװ רעד וצ גנַאגניירַא םייב

 טיילעמערַא יד ףיוא סיוא ךיז טסיג ןרָאצ רעטסגרע רעד

 ןייטשוצסיוא טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,סעילימַאפ עשינצבק יד טוג ןעקנעדעג רימ

 רעד ,רעצרַאווש רעד קיציא :ןעוועג ןענעז סָאד .עיצקַא רעד ןופ תורצ עטנערבעג

 ;רעדנילב רעד םהרבא ,קינרָאקשטיס רעד קילָארס ;קישטיב לכימ ;לוש ןופ שמש

 ,סעלָאּפ ןביז ןיא םינצבק ,רעדניק ךס א טימ תוחפשמ -- ןענַארַאב ענעפורעג ױזַא יד

 ןאמרעביל עטנ ןופ הנמלא רעד ייב .טיורב לקיטש ַא ףיוא טַאהעג םיוק ןבָאה סָאוו

 רוקמ רעד -- לָאװ-ןעמעק ןופ סענישַאמ יד ןוא בוטש יד טעמתחרַאפ ןעמ טָאה

 ןענעז סע .זיוה ענייש עיינ ַא ךיז ןעיובסיוא ןסייהעג ריא טָאה ןעמ .הסנרפ ריא ןופ

 טשינ ןבָאה עקיזָאד יד .ןייבשיפ קילָארס טימ ןוא רשכ החמש טימ ןלַאדנַאקס ןעוועג

 .ןרָאװעג טקינייפעג ןוא ןטילעג רָאנ ,ןרערט ןסָאגרַאפ זיולב

 עקידקיטיירפ יד זיא'ס רוקמ-הסנרפ סנעמעוו ,ןעקשטַאק וצ םענ ַא ךיז טיג ןעמ

 רע טפיוק ,ןדליג יירד רַאפ .ךָאװ א ןדליג ףניפ ןופ טייטשַאב טסנידרַאפ ןייז .דָאב

 רע טָאה ,ןדליג ייווצ ןוא תבש ברעל תבש ברעמ ןעייטס לָאז סע ,לעמ ענערָאק דופ ַא

 .ןצבק ַא דיי א ,רעזעלג םעד לשרעה ורוצ טשינ טזָאל ןעמ .תואצוה עקירעביא עלַא ףיוא

 טפַאשרַאפ ןעמ טָאה ,"לודגה-תבש, ןפורעג טָאה ץיװָארבמָאד ןכלעוו ,ןעבלוב קיציא

 יורפ ןייז טימ טחוש רעד היבוט ךיוא טניווו טרָאד .שפנ-תמגע ןוא ןרערט ךס ַא

 -יקדישזק :ןעוועדליוו ןוא ןטימעסיטנַא יד ןיירָא לֶאמנייא ןלַאפ בוטש ןיא ייז וצ ןוא
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 יז טקַאב ךָאװ רעד רעביא .ענעדיי עטלַא ןַא טניווו לסעג ןבלעז םעד ןיא ."יטסינומָאק
 טביילב ןייִלַא ריא .סעטתיבה-לעב ןעצ וצ ייז טגָארטעצ ןוא טיורב ךעלבעל ןעצ סיוא
 טנייה .םזינומָאק ןגעוו דשח ןיא ,ןזדעילס ייב זיא ןוז ריא .טיורב לבעל ןייא ןופרעד
 יד !טעברַאעגנָא ןטימעסיטנַא יד טָא ןבָאה בוטש רעד ןיא סָאװ ,רָאפ ךיז טלעטש
 ,םינצבק יד ןופ לטעצ ןפיוא ךיוא זיא ,ןזח-טָאטש ןופ הנמלא יד ,אטילש יורפ עקיור

 ךעבענ טגנילש יורפ יד טָא .ןיטסינומָאק ןייק טשינ זיא יז וצ קפוסמ זיא זדעילס ןוא
 ןופ ןלעפַאב עקידתועשר ןופ ןזירּפַאק עלַא סיוא טריפ ןוא ןרערט יד טייהרעליטש
 .זדעילס טנַאדנעמָאק

 םיא טסייה ןעמ .סלקָאי לצנעב ףיוא ןָא ךיז ןעמ טצעז האנש ערעדנוזַאב ַא טימ

 ןופ .טשינ רע טָאה חוכ ןייק ןוא טשינ רע זיא הסנרפ לעב ןייק .ןעיוברעביא ץלַא

 ןוא טָאג טעב ,טצכערק רע .ןרערט זיב טרירעג שממ לטעטש סָאד זיא רעצ סלצנעב

 .טלעוו עצנַאג יד טלעש

 ,"רוטראטרָאּפ; וצ טײקמַאזקרעמפיוא ןייז ןגָארטעגרעביא זדעילס טָאה רעטעפש

 בוטש א ּוװ טרָאד ,סעקזייה ענעטכָאלפעגנעמַאזוצ ןופ טניריבַאל רעציוװָארבמָאד רעד

 רָאנ ,גנונעדרָא םשל טשינ ,גנונעדרָא טרָאד טכַאמ זדעילס .בוטש ַא ףיוא שממ טייטש

 ףיוא ,סַאג עקסרַאצ רעד ףיוא ייר יד טמוק ךָאנרעד .שינעּפַאצ-טולב ןוא םירוסי םשל

 -- ךיוא סיוועג ןוא םינצבק עלַא ןעניווו ןטרָאד לייוו ,גיוא ןַא טָאה זדעילס רעכלעוו

 ,סרעגארפש יד ,סרעלקומש יד ,סעזקעזאק ,תולגע-ילעב יד ןעניווו טרָאד .ןטסינומָאק

 -- קישטזָאװזיא רעד עפיל ןוא שטַאקעיּפ רעד םייח ךיוא יוו ,סעקריונ עדייב יד ןוא

 -רעדינ ,םינצבק ערעטיב יד ןוא ,טעוועדליוועג גנַאל זדעילס טָאה ָאד .םינצבק עלַא

 .טצכערקעג רעגנעל ךָאנ ןבָאה ,םינויבא ענעגָאלשעג

 תוכלמ ףיוא רשויייצילמ עשידיי

 טימ ןדירפוצ ןעוועג ןענעז סָאוו ,ןדיי ןעוועג ץיװָארבמָאד ןיא ןענעז םעד ץָארט

 ."תוכלמ לש המולשב ללפתמ הוה, ןופ קרַאטש ןטלַאה ייז .ןליופ תוכלמ ןיא עגַאל רעד

 ןעמ זַא ,גנוטכַא ךָאנ ןביג ייז ןוא ,טוג זיא סע זַא ןייא-ןדייר עכלעוו ,עכלעזַא ןַארַאפ

 ייז .הכולמה-יסמ ןופ םינינע יד ןיא לפעל-ךָאק ךיוא ןַארַאפ .ןעיירש ךיוה טשינ לָאז

 םעד רע טעטסַאלַאב ,םיא ןופ טמוק סע סָאװ טשינ טלָאצרעד רענייא ןעוו זַא ,ןהנעט

 זיא ,ןלָאצרעביא ןוא ןלָאצ ןעק ןוא ךעלגעמרַאפ זיא רענייא ביוא ,רעבירעד .רוביצ

 ןדיי זַא ,טריסערעטניארַאפ קרַאטש ןענעז ןשטנעמ יד טָא .רוביצ ןרַאפ רעגנירג סָאד

 עשיליופ עטיינַאב יד ּפָא וויטיזָאּפ ןצַאש עכלעוו ,ןדיי ָאד ךיוא ןענעז סע .ןלָאצ ןלָאז

 ברעמ ןוא חרזמ ףיוא לייוו ,ןצעזעג ענעבירשעג עלַא טימ םיכסמ ןענעז ןוא גנונעדרָא

 סורדרַאפ טָאה ןעמ שטָאכ ,ןעמונעג ללכ ןיא ,הכולמ יד ּפָא טצַאש ןעמ .רעגרע ךָאנ זיא

 םעד ,רעיניטיפירט לקנַאי טגערפ ןעמ ןעוו ,לשמל ,יוזַא .רעדנוזַאב קַאילָאּפ ןדעי ףיוא

 יד םיא ןלעפעג סע יוו ,רעקרַאטש ךָאנ טנװַאד ןוא קרַאטש טעוועצַארפ סָאװ ,לַאװָאק

 ןענעז ןקַאילַאּפ יד רעבָא ,תוכלמ זיא תוכלמ, : רע טרעפטנע ,תוכלמ רעייז ןוא ןקַאילָאּפ

 ."טניה עזייב ,עשירַאנ
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 ..שרעדנַא ןעוועג טלַאװ ןליופ ןעוו

 רענילַאטס ןופ ןוז רעד ,ווָאלרעּפ עקרשא 'ר ןגולק םעד טימ סעומש זסיוועג ַא ןיא

 : הכולמ עשיליופ יד טריזירעטקַארַאכ ױזַא רע טָאה ,ל"צז ווָאלרעּפ לארשי 'ר ,ץיבר

 ,ןדיי ןופ ןובשח ןפיוא ןקַאילָאּפ יד ןופ םזיטָאירטַאּפ-ַארוה רעשירַאנ רעד טשינ ןעוו;

 רעד ןיא גנוניישרעד עוויטיזַאּפ ַא זדנוא ראפ ןייז טנעקעג הכולמ עשיליופ יד טלָאװ

 םעד ףיוא ןטעב טשינ רָאט ןעמ .תולג ןיא קלָאפ ןשידיי ןופ עיגָאלָאריטרַאמ רעגנַאל

 ,רעד ןעוו טרפב -- טגָאזעג עקרשא 'ר טָאה -- גנַאגרעטנוא סנליופ ףיוא ,הלפמ סעשר

 ןגעוו ןפָא יוזא טדער רעכלעוו ,ומש חמי רעלטיה זיא ,ןעגנילשנייא יז ליוו רעכלעוו

 גנוקיליטרַאּכ רעשידיי

 קינעשטעפ ןרהא ברה

 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ דעלטיפאק

 טרָאװרַאפ

 רעד ןופ ןטייצ עכעלקערש ענעי ןורכז ןיא ןדעי ייב שירפ ,רימ טכַאד ,ךָאנ זיא סע

 ענעי :רעסַאװ יוו ןסָאגעג ךיז טָאה טולב שידיי ערלעוו ןיא ,טייהנעגנַאגראפ רעטנעָאנ

 ענעדישרַאפ יד ןיא טשרעהעג טצענערגַאבמוא טָאה סָאַאכ רעד עכלעוו ןיא ,ןטייצ

 ןבָאה סָאװ ,רעגיוז-טולב ערעדנַא ךיוא יוו ,סעדנַאב עקסווָאכַאלַאב-ןיקינעד-שירוילטעּפ

 עניַארקוא ץנַאג עכלעוו ןיא ,ןטייצ ענעי ; םישעמ עדליוו ערעייז ףיוא ןדָאב םעד ןגָארקעג

 םעד ןוא ןייא טימ ןעמונעגכרוד ןעוועג זיא םכותב טנגעג רענילָאװ רעזדנוא ךיוא ןוא

 עקַאט זיא גנוזָאל רעקיזָאד רעד ןוא .גנורעקלעפצב עשידיי יד ןטָארוצסיוא : גנוזָאל ןבלעז

 ןענעז תושפנ עשידיי רעטנזיוט רעטרעדנוה : ןרָאװעג טכעלקריוורַאפ סָאמ רעסיורג א ןיא

 תונמלא ןוא םימותי רעטנזיוט רעטרעדנוה ; ןרָאװעג טעדרַאמרעד קידתוירזכַא תונמהר ןָא

 ןרעביא ךרודַא טייג רעטיצ ַא .ןעמוק ךיז וצ קידנענעק טשינ טנייה זיב ךָאנ ןטכַאמש

 :ןסעגרַאפ ךעלסיבוצ ענעגנַאגרַאפ סָאד טרעוו ךָאד ...סעלַא סָאד קידנענָאמרעד ךיז בייל

 ,עגַאל רעשימָאנָאקע רעלַאפָארטסַאטַאק רעד ןופ ןייטשוצסוא ןדיי יד ןבָאה ףמאק ןרעווש ַא

 יד ןסעגראפ ןכַאמ תורצ עטצעל יד, -- .רעדנעל עלַא ןיא ךיז ןעניפעג ייז רעכלעוו ןיא

 = .ןקיבייארַאּפ וצ ןטקַאפ עלַא יד טייצ עקיטכיר יד ןעמוקעג זיא טציא ןוא ,?עטשרע

 קירעהעג יוו ןסיוו ןלָאז תורוד עקיטפנוקוצ יד ידכ ,ןלעטשטסעפ ןכַאז עלַא ןזומ רימ

 ערעזדנוא ןגעוו ףירגאב לקיטש א ןבָאה ןענָאק שטָאכ ןלָאז ייז ידכ ןוא ,ןצַאשוצּפָא

 ןרָאטיזיווקניא ענעדישרַאפ יד ןופ ןייטשוצסיוא טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ,ןדייל עכעלקעהש

 -- טרעדנוהרָאי ןטס-20 םענופ ןערב ןטימ ןיא אקווד רעסערפ-ןשטנעמ .טדערעג טושפ ןוא

 ןקורדנייא ייר א רעביא אד ביג ךיא ."עיצַאזיליוויצ ןופ עפוטש רעטסכעה רעד ןופ ןטייצ יד;

 טייצ עצנָאג יד טוגעג רענילָאװ ןיא לטעטש ןיימ ןיא בָאה ךיא סָאװ ,ןעגנובעלרעביא ןוא
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 ץלַא סָאד שטָאכ .ןבירשרַאפ ץלַא טרָא ןפיוא ןוא טבעלעגרעביא ןוא טעטכַאבָאַאב ןיילַא

 לטיּפַאק ןסיורג םעד ןיא ןעמונרַאפ טָאה לטעטש רעזדנוא סָאװ ,לטעלב ןיילק ןייא ךָאנ זיא
 סע טפראוו ךָאד -- ןרָאי ענעי ןופ ךובדטולב ןכעלקערש ןסיורג םעניא טנגעג רעזדנוא ןופ
 ןגעוו .ןטייצ ענעי ןיא רעגיוז-טולב ענעדישרַאפ יד ןופ םישעמ עמצזיורג יד ףיוא ןייש ַא
 ןבירשעגנָא ליפ ךָאנ טעוו'ס עכלעוו ןגעוו ןוא ןרָאװעג ןבירשעג ךס ַא ןיוש זיא סע עכלעוו
 .ןרעוו ןטכיולַאב ןוא

 עיזיוויד רעט"8פ8 רעד ןופ ךעלטשער יד :1 לטיּפַאק

 ןרעוו וצ היכז יד טַאהעג לטעטש רעזדנוא טָאה גירק-טלעוו ןטשרע ןופ ןטייצ יד ןיא
 : רעקיטכיר ,לעװָאק ייב ןעוועג ןענעז דלעפ-טכַאלש סָאד ןוא עיציזָאּפ יד תעב : רעטנעצ ַא

 ןיא זדנוא ייב ךיז ןבָאה רָאי ןבלַאהטרעדנַא ךרע ןַא ,דָאכָאטס ןוא ריטס ,ןכייט יד ייב
 יד ךָאנרעד ,ענייא רעירפ) ןעיימרַא עשיסור 2 ןופ ןבַאטש יד טריטרַאװקעגניא לטעטש
 טנַאקעג ןעמ טָאה טירש ןוא טירט ןדעי ףיוא ,ןרָאװעג טבעלעגפיוא זיא טָאטש יד .(עטייווצ
 עשידיי יד ןופ לייט ןטסערג םעד .טיילדרעטילימ םתס ןוא ןריציפַא ,ןלַארענעג ןענעגעגַאב

 תיבה-לעב םעד ןעמ טָאה סנטסכעה ,רעזייה יד ןופ ןפרָאװעגסױרַא ןעמ טָאה רעניווונייא
 : לטעטש ןיא טיובעגפיוא ןבָאה ןבַאטש יד .וצרעד רעמיצ א ךָאנ רעדָא ,ךיק יד ןבעגעגּפָא

 ןטייקכעלמעווקַאב ערעדנַא ענעדישרַאפ ;ָאניק ןוא רעטַאעט ,גנוטכיילַאב עשירטקעלע
 ןרעביא רעהפיוא ןָא ןרָאפעג ןענעז ןליבָאמָאטיוא ו ןבעגעגסיורַא גנוטייצ ַא ךיוא וליפא ןוא
 גנוגעוואב רעלאסָאלָאק רעד ףיוא קילב ןטשרע םייב טלָאװ רעיושוצ רעדמערפ ַא ןוא טָאטש
 ?סעקנַארכָא, ןוא ןטנעגַא-םייהעג .טָאטש-ץנעדיזער עכלעווא זיא ָאד זַא ,ןעניימ טנָאקעג
 ייז ןופ ןדיי רימ ןבָאה ךעלנייוועג יוו ןוא טירש ןוא טירט ןדעי ףיוא ןעוועג ןענעז
 טקישעגסיורַא ןוא טריטסערַא דלאב ןעמ טָאה טייקיניילק רעדעי רַאפ : ןטילעג ןטסרעממַא
 ראפ ןבָאה עכלעוו ,ןטכירעג-דלעפ לטעטש ןיא זדנוא ייב ןעוועג ךיוא ןענעז סע .טָאטש ןופ

 ןוא טיוט םוצ טלייטרוארַאפ טַארַאפ-הכולמ רעדָא שזַאנָאיּפש ןיא דשח ןטסנעלק ןדעי
 ןגיה ןכרוד ךיוא ןענעז ױזַא ,ןרָאװעג ןעגנָאהעגפיוא טָאטש רעד רעטניה זדנוא ייב עקַאט
 ,ןרענָאיגעל עשיליופ עכעלטע טיט םוצ ןרָאװעג טפשמרַאפ טלַאמעד טכירעג-דלעפ
 א ןעוועג ןטייצ ענעי ןיא ןענעז עכלעוו ןוא ,טנָארפ םייב ןרָאװעג טּפַאכעג ןענעז עכלעוו

 : ןרָאװעג רעקרַאטש ךָאנ טָאטש ןיא גנוגעוואב יד זיא עיצולָאװער רעד ךָאנ .תואיצמה-רקי

 ,רעטילימ ןעגנולייטפֶא עסיורג ןָאזינרַאג ןצנַאג םענופ ןעמוקפיונוצ ךיז ןגעלפ לָאמ עלַא

 ךיוא ,ןעגנורעייפ ןוא סעיצַאטסעפינַאמ ענעדישרַאפ טנדרַאעגנייא טָאה ןעמ עכלעוו טימ
 ךיז טָאה רעטעפש .בַאטשסַאמ ןסיורג ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא גָאט עלַא ןענעז ןעגניטימ
 .ןפָאלעצ עלַא טעמכ ךיז ןענעז גנונעדרָאמוא סיורג ןיא .עיצַאזיליבָאמעד יד ןביוהעגנָא

 טשרעהעג ןיוש טָאה דנַאלסור ןיא :ןעוועג טלייטעצ ןענעז עניַארקוא טימ דנַאלסור
 -סקלָאפ עשיטַארקָאמעד א ןעוועג זיא עניארקוא ןיא ןוא םישזער רעשיטסיוועשלַאב רעד

 ,ןרָאפעצ זדנוא ןופ ןעגנולייטפָא-רעטילימ עלַא טעמכ ןיוש ךיז ןענעז 1917 עדנע .קילבופער

 ןענעז ,ןענַאטשעג זדנוא ייב זיא עכלעוו ,עיזיוויד רעט-83 רעד ןופ ךעלטשער סעפע רָאנ
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 ןיהּוװ ,דנַאלסור ןופ ןעוועג ןיילַא ,סיוא טזייוו ,ןענעז ךעלטשער עקיזָאד יד .ןבילבעג ךָאנ

 וצ ָאד העדב טַאהעג קיטנעק ןיוש ייז ןבָאה ,ןעגנַאלרעד וצ ךיז ןעוועג רעווש ןיוש זיא סע

 רעזדנוא םורַא רעפרעד יד ןיא טיירפשעצ ןעוועג ןענעז ךעלטשער עקיזָאד יד .ןביילב

 ןריציפָא רָאֹּפ א טימ עירַאלעצנַאק א ןענופעג רָאנ ךיז טָאה ןיילַא לטעטש ןיא ,לטעטש

 טיירפשראפ לטעטש ןיא ךיז טָאה רָאי 1918 ביוהנָא .רעטילימ גנולייטפָא עניילק ץנַאג ַא ןוא

 םירעיופ עשיפרָאד יד טימ טקינייארַאפ ךיז ןבָאה רעפרעד יד ןופ רענלעז יד זַא ,ןעגנַאלק

 ןוא רעפרעד יד ןופ רעניווונייא עשידיי עקיאור יד ףיוא ןלַאפנָא ייז ןכַאמ םענייאניא ןוא

 טכַארבעג ןיוש ןעמ טָאה םורַא געט רֶאּפ א ןיא : ךעלקריוו ןוא .ןגעמראפ רעייז ןביורַאב

 רָאי ַא ןופ ןַאמרעגנוי ןשידיי ןקידלושמוא ןַא -- ןברק ןטשרע םעד ףרָאד ןטנעָאנ א ןופ

 ןוא םירעיופ רעפרעד עצנַאג ,טרעסערגרַאפ גָאט עלַא ךיז ןבָאה ןלַאפנָא יד .קיצרעפ

 יד טריבַארעצ עיזיוויד רעט-83 רעד ןופ ךעלטשער יד טימ םענייאניא ןבָאה סעטרעיופ

 -נגעקטנַא סָאװטע ךיז טָאה סָאװ רעד ןוא רעפרעד עקימורַא יד ןופ רעניווונייא עשידיי

 ןפיוא .ןרָאװעג טעדרַאמרעד תויהש םוש ןָא זיא -- ץלַא ןבעגעגּפָא טשינ רעדָא ,טלעטשעג

 עטעדרַאמרעד-שירפ ןופ ךעלגרעב עיינ ןעמוקעגוצ לָאמעלַא ןענעז םלוע-תיב ןשיטָאטש

 ייב ןעוועג טשינ זיא ןרינעוורעטניא .ןפלעה טנָאקעג טשינרָאג ןעמ טָאה טָאטש ןיא ןוא ןדיי

 עכלעוו ,ץילימ יד ץוח ַא ,ןעוועג טשינ טָאטש ןיא טלָאמעד זיא טכַאמ םוש ןייק .ןעמעוו

 ןוא ,גנורעקלעפַאב רעצנַאג רעד ןופ ןרָאװעג טעדנירגעג עיצולָאװער רעד ךָאנ ףכית זיא

 ךיז ןעמ טָאה טייל-רעטילימ עכעלטע יד וצ .ןפלעה טנָאקעג טשינרָאג ךיוא ןבָאה ייז

 .עדנַאב רעד ןופ ןרָאטַאיציניא יד ןעוועג ןענעז ייז לייוו ,ןדנעוו טנָאקעג טשינ סיוועג

 זַא ןלעוק עקיטכיר ןופ ןבעגעגרעביא טָאטש ןיא ןעמ טָאה רעטעּפש ןכָאװ רָאּפ ַא

 טָאטש ןיא םָארגָאּפ ןסיורג א ןכַאמ וצ ךיז ןטיירג עיזיוויד רעט-83 רעד ןופ ךעלטשער יד

 זיא םוטעמוא ןוא ןריפוצסיוא גנירג ץנַאג זיא ךאז יד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה רימ .ןדיי ףיוא

 ןטימ עדנַאב רעד ןופ רעריפנָא רעד זַא ,ךָאנ טרפב ,"לדניה-הרפכ, סָאד דיי רעד ךיז

 ףיז ץלָאטש ןוא ןיירא טָאטש ןיא ןרַאפוצ ןעמוק לָאמעלַא טגעלפ "ַאקשירג, ןעמַאגוצ

 רעד ףיוא קערש א ןפרַאװנָא ןוא טָאטש רעד רעביא דרעפ ןכיוה ןייז ףיוא ןריצאפש

 ןסָאלשַאב זיא סע ןוא טלמַאזרַאפ ךיז טָאה טנגוי טשיטָאטש יד .גנורעקלעפַאב רעצנַאג

 יד ןטיהּפָא ןוא ךַאװ רעד ףיוא ןייטש לָאז עכלעוו ,ץושטסבלעז ַא ןדנירג וצ ןדָאװעג

 ,טלעפעג טשינ טלָאמעד טָאה רעוועג ןייק :ןוטעג ןוא טדערעג .גנורעקלעפאב עשידיי

 ןטלַאה טנָאקעג טָאה סע רעוו ןוא ,בורל ןרעװלָאװער ןוא ןליוק ,ןסקיב טַאהעג ןבָאה עלַא

 עכעלטע ןענעז טכַאנ עלַא .ץושטסבלעז ןיא דילגטימ א ןרָאװעג זיא טנַאה ןיא רעוועג

 סעדעי גיוא ןפיוא טַאהעג ןוא ךַאװ רעד ףיוא ןעוועג ץושטסבלעז רעד ןופ רעדילגטימ

 ןבָאה ןטידנַאב יד זַא ,העידי עכעליורטרַאפ ַא ןעמוקַאב רימ ןבָאה לֶאמנייא .עלעקערב

 רענלעז גנולייטפַא ערעסערג א סטכַאנוצ-קיטיירפ ןקידנעמוק םעד טמיטשַאב קיטליגדנע

 טיירגעגנָא ןייטש ןיוש ןלעוו ייז רעטניה .סעדַאלקס ןוא ןעמָארק יד ןריבַארעצ ךיילג ןוא

 -טסבלעז עשידיי עצנַאג יד .ןעמענראפ ץלא ןוא םילכ עקידייל טימ סעטרעיופ ןוא םירעיופ

 סעקפורג ערעסערג זַא ,טקרעמַאב ךיוא עקַאט טָאה'מ .סיפ יד ףיוא טלעטשעג ךיז טָאה ץוש

 ,קעז עקידייל טימ םירעיופ ךיוא ןוא ןיירַא טָאטש ןיא ךַאוו עצנַאג א ךיז ןביילק רענלעז
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 סיורַא ןענעז סטכַאנוצ םענעי ,סטכַאנוצ-קיטיירפ ןפיוא הקיתשב ץלַא ךיז ןטיירג עכלעוו

 .לעטשנעמַאזוצ ןצנַאג ריא ןיא ץושטסבלעז יד ךַאוו רעד ףיוא

 שעוו סָאװ ןעז ,טריפשעגכַאנ ,טקרעמַאבמוא ןטלַאהעג ץושטסבלעז יד ךיז טָאה טשרעוצ

 םירעיופ ךס ַא ןבילקעג ךיוא ,טקרעמַאב טָאה ץושטסבלעז יד יוו ,ךיז ןבָאה טנווָא םעד .ןייז

 ןפיוא טרַאוועג ןוא םילכ עקידייל טימ טָאטש קע ןפיוא לסעג קיטייז א ןיא סעטרעיופ ןוא

 ןיוש ןענעז עכלעוו ,רענלעז גנולייטפָא ןַא ןריפורג ןביוהעגנָא ךיז טָאה טנווָא 9 .ביור

 .מ ץוטסבלעז רעד ןופ רענייא ךיז טָאה אד ."טעברַא, רעד וצ ןעמענ ךיז טיירג ןעוועג

 טריטנעירָא לענש-ץילב ,שינעגנאפעג ןופ טרעקעגקירוצ סָאװרָאנ זיא רעכלעוו ,סעלק

 עצנַאג יד רעכלעוו ןופ ,עבמָאב ערעווש א קרַאמ ןטימ ןיא ןָאטעג רעדיילש א ףכית ןוא

 ןענעז קראמ םענופ רעזייה עטנעָאנ יד ןיא ךיוא .ןרָאװעג טרעטיצעגפיוא זיא טָאטש

 רענלעז יד ךיוא ןוא ןפאלטנַא קינַאּפ ןיא ןענעז םירעיופ יד .ןלַאפעגסיורַא ןביוש עלַא

 ןענעז ,ץושטסבלעז רעד ןופ ךיז קידנסיוורעד רענלעז יד .טקורעצ זייווכעלסיב ךיז ןבָאה

 טרָאס ַאזַא ןרעדָאפוצסױרַא ןסָאלשַאב ןבָאה ייז ןוא ןרָאװעג טגערעגפיוא קרַאטש

 רעטנעָאנ א ןיא ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו ,רענלעז קלָאּפ א -- ?עיצידעּפסקע-ףָארטש;

 טגנידַאבמוא ןסָאלשַאב ץושטסבלעז יד טָאה לייוורעד .טָאטש רעד "ןענרעלנָא; ןוא טָאטש

 ףמַאק םעניילק א ךָאנ .ןכַאמ ךעלדעשמוא ייז ןוא עדנַאב רעד ןופ רעריפנָא יד ןריטסערַא

 רעטנוא ייז טָאה'מ ,רעפלעהטימ ךס ַא ןוא *ַאקשירג; רעריפנָא םעד ןּפַאכ וצ ןעגנולעג זיא

 -סיורַא ןיוש טָאה'מ זַא ,ןעשַארטס לָאמ עלַא ייז ןגעלפ ךָאד .טריטסערַא ךַאוו רעגנערטש א

 ,טָאטש רעד ןופ ןייז םקונ ךיז ןעמוק ןכיגניא ןלעוו עכלעוו ,ןקלָאּפ עכעלטע טרעדָאפעג

 ,רעטילימ גנולײטּפָא עניילק יד זַא ,ךָאנרעד רָאנ ,טגיילעג טשינ טכַא ןייק ןעמ טָאה רעירפ

 םעד ןזיוװעגנָא וליפַא ןיוש ןוא טקיטעטשַאב סע ןבָאה ,ןבילבעג ךאנ אד ןענעז עכלעוו

 -עגנָא טָאטש ןיא ןיוש ךיז ןעמ טָאה -- תבש ןדנעמוק םעד -- ןעמוק ןלעוו ייז ןעוו ,גָאט

 ןדנעמוק ןיא ןעז ןלעוו רימ יוו ,עטסיזמוא ןַא ןעוועג זיא קערש יד רָאנ ,ןקערש ןביוה

 ,לטיּפַאק

 "ןאמטעה רעד ןוא ןשטייד יד : 2 לטיּפַאק

 טמוק "?עיצידעּפסקע-ףָארטש; יד זַא ,ןעגנַאלק ןעגנַאגעגמורַא ןענעז ךָאװ עצנַאג א

 טיירפשראפ טָאטש ןיא ךיז ןבָאה ,1918 ץרעמ בײהנָא ןעוועג זיא סָאד ,ירפ קיטיירפ .תבש

 ןעזעג ןיוש ייז טָאה'מ זַא ,ןבעגעגרעביא ןבָאה ןשטנעמ .ןָא ןעמוק ןשטייד יד זַא ,ןעגנַאלק

 ןעמוק סע יוו ףירגַאב םוש ןייק ןבָאה טנָאקעג טשינ ןבָאה רימ .רעטרע עטנעָאנ ץנַאג ןיא

 .םולש ַא ןרָאװעג ןסָאלשעג ןיוש זיא סע ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,רעהַא ןשטייד גנילצולפ

 וצ ןייז טנרעלעגסיוא רעבָא ןיוש ךיז רימ ןבָאה המחלמ רעד ןופ ןטייצ ערעווש יד ןיא

 טכַאנרַאפ קיטיירפ .ןזייוואב טעוו טפנוקוצ יד סָאװ טרַאװעג ןבָאה רימ ןוא קיטליגכיילג ץלַא

 םרָאפינוא ןצנַאג ןטימ ןשטייד 12 ןופ עפורג א ןיירַא טָאטש ןיא ןעמוקעגנָא עקַאט ןענעז

 ןפָאלעגכָאנ ייז זיא גנורעקלעפַאב יד ןוא טָאטש עצנַאג יד ןעגנַאגעגכרוד ןענעז ייז .ןרעייז

 רעזדנוא ןריּפוקָא ןשטייד יד זַא ,טסווורעד ךיז ןבָאה רימ .ןקוקוצנָא ייז קירעגיינ קידנעייז
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 ַא טימ רעטילימ גנולייטפָא ןַא ןעמוקעגנָא ןיוש זיא קיטנוז .גנונעדרַא ןכַאמ וצ ידכ ,טנגעג

 טָאטש ןופ ןדיי עבושח יד טימ םינבר יד ןפור טקישעג ףכית טָאה רעכלעוו ,טנַאדנעמָאק

 ביוא .ךיז ייב ןבָאה ייז סָאוו ,רעוועג סָאד ןבעגּפָא ןזומ ןדיי יד זַא ,ןעוועג עידומ ייז ןוא

 ןשטייד יד ךיז ןבָאה ךיוא .ןרעוו טפָארטשאב קרַאטש ןעמ טעוו ,ןגלָאפ טשינ טעוו ןעמ

 ווו ,םיחטש עגנַאל ףיוא ןלייה ךס ַא אד ןענעז עיצאטס-ןאב רעד ייב זַא ,טסווורעד דלַאב

 טריפעגסיורַא ץלַא ןבָאה ןשטייד יד ןוא ,ןסַאּפַאז ערעייז ןטלַאהעג טרָאד ןבָאה ןסור יד

 ,ןכַאז-טָאטש :טשינ יצ ייז רַאפ גיוט סע יצ ,ןעזעג ןבָאה ייז סָאװ ץלַא דנָאלשטייד ןייק

 ןעוועג זיא טָאטש ןיא .דנַאלשטייד ןייק טריפעגסיורַא ייז ןבָאה ץלַא -- טפַאשטריװןַאב

 טשינ ןעמ רָאט ןהעש עטעפש ןיא : ןעגנונעדרָארַאפ ערעייז טריפעגנייא ןבָאה ייז : קיאור

 ףיוא ןשינעביולרעד .ןרָאפסיורַא ןוא ןיירַא ףיוא ןשינעביולרעד ןבָאה זומ'מ ; סַאג ןיא ןיינ

 םוש ןייק ןוא טגלָאפרַאפ ייז ןבָאה ןעײטרַאּפ עלַא .וו .א ,א ריפסיורַא ןוא ריפניירַא-תורוחס

 טשינ ךעלטנפע ןעמ טָאה טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעגילַאנָאיצַאנ וליפַא רעדָא עשיטילַאּפ

 .ןריפ טרָאטעג

 ,זיירק םענופ לטעטש ןיא טקישעגניירַא יקסדַאּפָארָאקס *ןַאמטעה; טָאה קיטייצכיילג

 עיצילימ רעד ןופ ןעמוקנָא ןכָאנ זיא עגַאל יד .קינלַאשטַאנ ַא טימ עיצילימ עטיירג ַא

 ןיוש ןבָאה ייז זַא ,קידנליפ ןשטייד יד רָאנ .ןרָאװעג טרעדנערַאפ טשינ ןײמעגלַא ןיא

 יד ןעמונעגּפָארַא ךיז ןופ ןצנַאגניא ייז ןבָאה ,גנונעדרָא זיא סע עכלעוו א טמיטשַאב

 יוו גנונעדרָא ןטלאה וצ זָאלטכַאמ ןעוועג זיא עיצילימ יד ןוא ,טײקכעלטרַאװטנַארַאפ

 עטקעדטנַא טשינ :תוליזג ןוא תובינג עסיורג ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה יוזא .קירעהעג

 ןעמ טָאה דיי ןטייווצ א ; טעדרָאמרעד ןוא טביורַאב םיא ,דיי א וצ ןיירַא ןענעז רעדרעמ

 םעד דליוו טכַאמעג טָאה המחלמ יד .ךעלקיטש ףיוא ןטינשעצ טָאטש ןרעטניה ןענופעג

 ףיוא ןענעז עלַא טעמכ :ןכַאז עניילק יד ןופ ןעוועג זיא שטנעמ א ןדרָאמרעד .שטנעמ

 עגנוי רעטרעדנוה ּווו ,ןטכַאלש עמַאזיורג יד וצ טקוקעגוצ ךיז ןוא ןעוועג המחלמ רעד

 זיא םורַא יוזא ןוא .ןעגנַאגעג ןרָאלרַאפ קילבנגיוא ןייא ןיא ןענעז סנבעל עכעלשטנעמ

 םעד ןופ טייצ רעד ןיא .ןרָאװעג ךַאז עקידעכָאװ ַא ןזעוו עכעלשטנעמ עצנַאג סָאד ייז ייב

 רעשיסור רעסיורג רעד תעב :ןטילעג ךס א ךיוא םירעיופ עגיה יד ןבָאה "ןאמטעה,

 א קידנגָארט ןוא ,סרעייז זיא ץלַא זַא ,םירעיופ יד טדערעגנייא ןעמ טָאה עיצולָאװער

 יד ןבָאה ,טריטַאָאלּפסקע קידנעטש ייז ןבָאה עכלעוו ,םיצירפ יד ףיוא סאה ןקרַאטש

 ,רעטַאילּפ רעדירב ןפַארג יד ןופ טוג סָאד טריבַארעצ גָאט םענייש ןייא ןיא םירעיופ

 ,ןעמענ טנָאקעג טשינ ןבָאה ייז סָאװ ןוא ,טָאטש ןופ רעטעמָאליק ייווצ ךיז טניפעג עכלעוו

 ןיא לייוו ,ןפלעה טנָאקעג טשינרָאג םיצירפ יד ןבָאה טרָא ןפיוא .טעטכינרַאפ ייז ןבָאה

 עכעלרעגריב עטכער ַא ןרָאװעג זיא סע זַא רָאנ ,ןעוועג טביולרעד ץלַא זיא ןטייצ ענעי

 -עגּפָארַא ןבָאה ייז .םירעיופ יד ןופ המקנ ןעמענ ןסָאלשַאב םיצירפ יד ןבָאה ,גנונעדרָא

 ,ןעוועג דשח א זיא'ס ןעמעוו ףיוא ,עלַא יד ןקינייפ ןעמונעג ןוא סעקַאמַאדייה ןצפופ טכַארב

 טעשטומעג ןוא ןגָאלשעג ייז טָאהימ .קעטנָאיאמ רעייז ןביור םעניא טשימרַאפ ןענעז ייז זַא

 םירעיופ ןדנובעגוצ טָאטש ןטימ ןיא ןבָאה סעקַאמַאדייה יד סָאװ ,ןלַאפ ןעוועג ןענעז סע ןוא

 ךעלריטַאנ ןבָאה םירעיופ יד .ןסַאג יד רעביא טפעלשעג ייז ןוא דרעפ יד ןופ ןקע יד וצ
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 ךיז טייצ רעדנסַאפ א ףיוא טרַאוועג ןוא ייז ףיוא סַאה ןקרַאטש ַא ןצרַאה ןיא ןגָארטעג

 .םיאנוש ערעייז טימ ןענעכערוצּפָא

 סָאװ ,ןשטייד יד .עיצולָאװער עשטייד יד ןכָארבעגסיוא זיא 1918 רעבָאטקָא ןיא

 ,גנואיינַאב ןוא גנווושפיוא ןופ עכָאּפע יד טבעלעגרעביא טשרע ןבָאה ,ןוועעג ָאד ןענעז

 .וו .א .א ןעגנורעייפ ,ןעגנולמַאזרַאפ : 1917 ץרעמ ןיא טבעלעגרעביא ךָאנ ןבָאה רימ סָאװ

 ךיז ןענעז ייז ןופ לייט רעטסערג רעד ןוא גנונעדרָאמוא ןַא ןרָאוועג ייז ייב ךיוא זיא'ס

 ןָא טמוק'ס זַא ,ןעגנַאלק ןריסרוק וצ ןביוהעגנָא ןבָאה ןטייצ ענעי ןיא .םייהַא ןּכָאלעצ

 רעכלעוו ,עיצילאג-חרזמ ןופ ײמרַא רעסיורג ַא טימ ארוילטעפ רעניארקוא ןַא רענייא

 .גנונעדרָא עשיטַארקָאמעד א ןפאש ןוא ,"ןאמטעה, םעד ןופ עניארקוא ןעיירפַאב טייג

 סָאװ טרַאװעג ןבָאה ןוא עקיטכיר ןענעז ןעגנַאלק יד לפיוו ףיוא טסּוװעג טשינ ןבָאה רימ

 טפַאהרעביפ ןביוהעגנָא לייוורעד ךיז ןבָאה םירעיופ עגיה יד רָאנ .ןייז טעוו טפנוקוצ יד

 .גנונעדרָא עדנריטסיזקע יד ןפרַאװּפָארַא ךעלגעמ רָאנ סָאװ טימ ןעמוק ףליהוצ ידכ ,ןטיירגוצ

 "לילבוּפער, רעד ןיא דנאטשפיוא רעד : 3 לטיּפַאק

 סנַאמטעה םעד ןצריטש וצ ײמרַא עסיורג א טייג סע זַא ,ןעגנַאלק יד ןבָאה םירעיופ יד

 עוויטַאריפסנָאק ןעמוקעגרַאפ ןיוש ןענעז סע ןוא טסנרע רעייז ןעמונעגפיוא גנונעדרָא

 רָאּפ א .טָאטש ןיא טכַאמ יד ןעמענוצרעביא ןטיירבוצרַאפ ךיז יוזא יוו ןעגנולמַאזרַאפ

 יד ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז ןבָאה ,ןעײטרַאּפ עקניל ןופ רעדילגטימ ,ןדיי עשיטָאטש

 .ךעלטשער ענעבילבעגרעביא יד ןופ ןשטייד רָאּפ א ךיוא יוו ,ןעגנוטַארַאב

 ,רעניארקוא ײמרַא עסיורג יד ןעמוקנָא טעוו סע זיב ןטרַאוורעד ךיז קידנענָאק טשינ

 ןיא גנונעדרָא יד ןפרַאוופָארַא ןיוש ױזַא יוו ,ןַאלּפ א טעברַאעגסיוא לייוורעד ייז ןבָאה

 הלוגס-ידיחי רָאנ ,דוסב גנערטש ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא ץלַא .טנַאה רענעגייא ףיוא ,טָאטש

 ירפרעדניא קידנעייטשפיוא 1918 רעכמעווָאנ ןט-22 םעד קיטיירפ .טסווועג ןופרעד ןבָאה

 עטנפָאוואב ַא םורַא ןריצַאּפש טָאטש ןיא : סעיינ עדנשארעביא ךיז רַאפ ןעזרעד רימ ןבָאה

 ןבאה טכַאנ יד זַא ,טסווורעד ךיז ןבָאה רימ .ןדיי ייווצ ךיוא ןוא םירעיופ עגיה ןופ ךאוו

 עטנפָאװַאב טנזיוט עכעלטע רעפרעד עקימורַא יד ןיא ןעמונעגנעמַאזצ םירעיופ יד

 ןיא קעווא עלַא ייז ןענעז גָאטרַאפ ןוא טָאטש ןיא ץילימ יד טנפָאװטנַא טשרעוצ ,םירעיופ

 טָאה גָאט ןצנאג א .סעקַאמַאדייה ערעייז ןוא םיצירפ יד טימ "המחלמ, ןטלַאה ןיירָא טוג

 עלַא .קירוצ ןוא ןיה ןפָאלעג ןענעז םיחילש עלעיצעפס : לסעק א ןיא יוו טכָאקעג טָאטש ןיא

 טקישעגקעװַא ףכית ןענעז עכלעוו ,"תוחוכ, עשירפ רעפרעד יד ןופ ןעמוקעגנָא ןענעז לָאמ

 ןצפופ ךיז ןעניפעג טוג ןיא ןטרָאד זַא ,טסּוװרעד ךיז ןבָאה רימ ."טנַארפ, םוצ ןרָאװעג

 ייז ןוא טנּפָאװַאב טוג זיא טפַאשרעניד עצנַאג יד ךיוא ןוא סעקַאמַאדייה עטנפָאוואבדטוג

 רעד זיא :ןפַארג רעדירב 3 וצ טרעהעג טוג סָאד .ןבעגרעטנוא טשינ ךיג ךיז ןלעוו

 ייווצ עקירעביא יד ןוא ןרָאפעגקעװַא ךעלטייהנגעלעג קירוצ געט רָאּפ א טימ רעטסנעלק

 טָאטש ןיא ןבילקעגפיוא לייוורעד ןבָאה םירעיופ יד .ןעוועג טרָאד ןענעז רעדירב

 טרָאד זיא גָאט ןצנַאג א .הנחמ רעצנַאג רעד רַאפ ןסע ןכָאק םוצ ןטקודָארּפ ענעדישרַאפ
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 ןיא טרידַאקירַאברַאפ ךיז ןבָאה עקיטרָאד עלַא יד ,טכַאלש רעלעמרָאפ ַא ןעוועג

 ןעמוקעגנָא זיא רעגייזַא יירד םורַא טשרע .ןסָאשעג טרָאד ןופ ןוא רעיומ ןקרַאטש

 ,םעד ךרוד "המחלמ, יד ןעמונעגנייא ןבָאה םירעיופ יד זַא ,"הרושב;, רעד טימ טעפַאטש

 ןוא ןדנוצעגרעטנוא טרידַאקירַאברַאפ ךיז ןבָאה ענעי ּוװ רעיומ םעד ןבָאה ייז סָאװ

 טריפעגסורַא ייז טָאה'מ .ןבעגעגרעטנוא טשרע ךיז ייז ןבָאה זעמַאלפ ןיא קידנעייטש

 יד ; טוג םענופ רעמיטנגייא -- ןפַארג רעדירב עדייב :ןָאזרעּפ 22 םענייאניא ,ןעמעלַא

 ייז ןעמ טָאה קידנריפמוירט ,סעקַאמָאדייה ןצפופ יד ךיוא ןוא עטמַאַאב ןוא טפַאשרעניד

 יד ןעגנַאגעג ןענעז סיורָאפ .טכירעג א רַאפ ןלעטשוצ ייז ,ןיירַא טָאטש ןיא טריפעג

 טָאה דלודעג סאד .הנחמ עצנַאג יד טצעלוצ ןוא ,"ענעגנַאפעג, יד ךָאנרעד רעריפנָא

 ןיוש ןליוו ייז ? ןטכירעג טימ םיטפשמ ןָא ייז טייג סָאװ : טצַאלפעג םירעיופ יד ייב רעבָא

 עכעלטע קידנעײגּפָא ןוא ןטלַאהעגסיוא טשינ עקַאט ןבָאה ייז !אנוש םעניא המקנ יד ןעז

 עלַא ןענעז ןופרעד טַאטלוזער ןיא .יירעסיש א טנפעעג עלַא ףיוא ייז ןבָאה ,טירט קילדנעצ

 "םיחצנמ, עלַא יד ןענעז טכַאנרַאפ .טיוט ןעוועג ןיוש םורא טונימ עכעלטע ןיא ןאזרעפ 2

 טריאוטיטסנָאק ךיז טָאה ךיילג .ןעיירשעגסיוא-ףמואירט ןוא גנַאזעג טימ ןיירא טָאטש ןיא

 -יוועשלַאב ַאיטרַאּפ , : ןעמָאנ ןטימ אקווד ןוא (טעטימָאק רערענָאיצולָאװער) ?םָאקווער , ַא

 ."וװָאטסינומָאק - ווָאק

 ומ יל

 ןבָאה רימ .טיירפעג טשינ ללכ עיצַאסנעס רעקיזָאד רעד טימ ךיז ןבָאה ןדיי רימ

 םוצ סיוא ןעמ טזָאל ןכַאז עלַא זַא ,גנורַאפרעד רעקירעיורט רעד ןופ טסווועג טוג ןיוש

 גנונעדרָא סנאמטעה םעד ךָאנ טָאה לייוורעד ...םידדצ עדייב ןופ אקווד ןוא ּפָאק סדיי

 רעמָאט ,גָאט ןדעי טנגעגַאב רימ ןבָאה רעצרעה עקידרעטיצ טימ ןוא םוטעמוא טשרעהעג

 ..זדנוא טימ ןענעכערּפָא ךיז ןעמ טמוק

 סלא ןרימַאלקָארּפ וצ ךיז ןסָאלשַאב ןוא ןענַאטשרַאפ טוג ךיוא סָאד ןבָאה םירעיופ יד

 זיא םוטעמוא .רעטנוא טשינ םענייק ךיז טפראוו עכלעוו ,"קילבופער, עקיגנעהפַאמוא

 ! ןטסינומָאק-ןקיוועשלַאב ןופ קילבופער ַא וצרעד ךָאנ ןוא "קילבופער יד; ןרַאוועג טסּוװַאב

 קיסיילפ ןעמונעג ךיז ןבָאה ייז ...טרָאװ-קערש ַא ןעוועג טלָאמעד ךיוא ןיוש זיא טרָאװ סָאד

 ףיוא ץלַא טלייטעצ : קילבוּפער-ןטַאר ערעדנוזַאב ַא יוו טַארוקַא עקַאט ,טעברַא רעד וצ

 ןיא ןטלַאהעג ןבָאה ייז וו .א .א רַאסימָאק-סנַאניּפ ,רַאסימָאק-סגירק : ןטַאירַאסימָאק

 ןייז וצ ידכ ,רעפרעד עקימורַא ןוא טָאטש ןופ םירעיופ עטנּפָאװַאב ,רעטילימ ךס א טָאטש

 עשיטָאטש עכעלטע ןבָאה טעברַא רעצנַאג רעד טימ טריפעגנָא .לַאפ ןדעי ףיוא טיירג

 ןדיי ןייק .ןריציפָא ןעוועג יימרא רעשיסור רעד ןיא ןענעז עכלעוו ,ןטסירק עטנעגילעטניא

 רעד ,רוחב רעשידיי ןייא ץוח א ,ןעמונראפ טשינ סעלעטש עדנריפנָא ןייק ייז ייב ןבָאה

 טייצ עצרוק א טָאה ,לטעטש ןיא זדנוא ייב "ןויצ-ילעופ, ןופ רעגנהענָא רעקיצנייא

 ,גנונעדרָא ןיא ןעוועג ייז ייב זיא ץלַא .יטנַאדנעמַאקדטָאטש, ןופ "עלעטש, יד ןעמונרַאפ

 ,המקנ ןעמענ רעהַא ןעמוק טַאהעג ןעניז ןיא טשינ ןיוש ןבָאה רעגנעהנָא סנאמטעה םעד

 זיא טייז עלעיסנַאניפ יד רָאנ ,ןייגרעטנוא ןביוהעגנָא טלָאמעד ןיוש טָאה ןוז רעייז לייוו

 רצוא-הכולמ ןייק זַא ? ןָאטעג ייז ןבָאה עשז-סָאװ .קילעטשרעטניה קרַאטש ןעוועג ייז ייב

 ךיז ייז ןבָאה ,ןעוועג טשינ ךיוא ןענעז תוסנכה עקיטייז ןייק ; טאהעג טשינ ייז זבאה



 199 המחלמיטלעוו רעטשרע רעד ןופ ךעלטיּפַאק

 טָאטש ןיא ןדיי יד ףיוא ןפרַאוועגפיורַא ןבָאה ייז .עיצובירטנָאק :לטימ ןטלַא םוצ ןעמונעג

 םוש ןייק ,ןסָאלשרַאפ ןעוועג זיא טָאטש יד שטָאכ ןוא ,טלעג עמוס עשירַאדנעגעל א

 -- טיוט ןטימ טלגנַארעג טושפ ךיז ןבָאה ןדיי יד ןוא ןריפ טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה לדנַאה

 ןשיטסיוועשלָאב םעד יירט קידנעייז ךיוא .ןבעגקעװַא ייז עטצעל סָאד טזומעג ךָאד ןעמ טָאה

 -עגכרוד טשינ סעיצַאקסיפנָאק ןוא סעיציזיווקער ןייק ןָא ייז ייב ךעלנייוועג זיא םעטסיס

 25 זיב 18 ןופ טנגעגמוא ןוא טָאטש ןפ רענעמ עלַא טריזיליבָאמ ךיוא ןבָאה ייז .ןעגנַאג

 .ןטלַאהַאבסיוא טנעקָאג טשינ ךיז טָאה רענייא ןייק ןוא טנעקעג ןעמעלַא ןבָאה ייז .רָאי

 ןליפרעד רָאנ לָאז טנגוי עשידיי יד זַא ,ייז ייב טלעופעג םיוק ןעמ טָאה ימ רעסיורג ךָאנ

 יד ןטיה וצ טנגעגמוא ןיא ןקישעצ טשינ ,אפוג טָאטש ןיא ןטכילפ עשירעטילימ ערעייז

 לעיצעפס זיא סע .ְןָא רעצעמע טלַאפ רעמַאט טנָארפ ןפיוא טיירג ןייטש רעדָא ,ןצענערג

 ,טָאטש יד ןכַאװַאב :ןעוועג ןענעז סעיצקנופ עריא סָאװ ,עטָאר עשידיי א ןרָאװעג ןפאשעג

 ןרָאפעגּפָא עלַא טעמכ טייצ רענעי וצ ןענעז ןשטייד יד .א .א ןעניזַאגַאמ ענעדישרַאפ יד

 גנוריגער עגיה יד טָאה ,ןבילבעג ךָאנ ןענעז עכלעוו ,ךעלטשער יד ןוא ןענַאד ןופ

 ןסַאּפַאז עסיורג ןשטייד יד ןופ טנשריעג ןבָאה עגיה יד .טקישעגּפָא ייז ןוא טנפָאװטנַא

 ךיוא ךעלסיבוצ ןבָאה עגיה יד .ןעמוקעג ץונוצ טוג ייז זיא סָאװ ,עיצינומא ןוא 'ועוועג

 .ןעוועג טשינ גנונעדרָא ןייק זיא'ס יו ךעלטעטש עקימורַא יד ןריּפוקָא ןביוהעגנָא

 ןעניפעג לטעטש טנעָאנ ַא ןיא זַא ,טסווורעד "רענַאקילבופער, עגיה יד ךיז ןבָאה לָאמנייא

 "גולפסיוא, ןַא ןיהַא טכַאמעג ןוא טרעלקעג גנַאל טשינ ייז ןבָאה ,סעצנַאמטעה ךס א ךיז

 ,טסוװרעד ךיז ,טכַאנייב ןיהַא ןעמוקעג .םירעיופ עטנפָאװַאב גנולײטּפָא רעסיורג א טימ

 -רעטנוא ךיילג ךיז ןבָאה ענעי ןוא יירעסיש ַא טנפעעג ,ךיז ןעניפעג ייז זיוה ןכלעוו ןיא

 טימ ןיירַא טָאטש ןיא קירוצ ןעמוקעג ןיוש ייז ןענעז ירפרעדניא ןגרָאמ ףיוא .ןבעגעג

 טלייטרואראפ ייז ןוא טכירעג א ייז ףיוא טכַאמעג ,סעצנַאמטעה קיסיירד ןוא עכעלטע

 עלַא עקיָאד יד טָאה ןעמ יוו ןעזעג ןיילַא ןבָאה ייז זַא ,ןלייצרעד ערעדנַא .טיוט םוצ

 ערעייז רעטנוא ןופ ןביוהעג דרע יד ךיז טָאה העש עבלַאה ַא .טייהרעקידעבעל ןבָארגאב

 ...ןרָאװעג טקיטשרעד טרָאד ןענעז ייז ,םירבק

 זיא ןַאמטעה רעד ןוא וועיק ןעמונרַאפ ארוילטעפ טָאה 1918 רעבמעצעד ןט-1 םעד

 ןוא ,קרַאמ ןטימ ןיא טָאטש עצנַאג יד ןפורעגפיוא טָאה *קילבוּפער , עגיה יד .ןפָאלטנַא

 טנווָא ןיא .עיצַאנגיזער סנַאמטעה םענופ עיצַאראלקעד יד טנעיילעגרָאפ ךעלרעייפ

 -עגּפָארַא ןבָאה ןָאקלַאב א ןופ ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא גניטימ ַא טנדרָאעגנייא ייז ןבָאה

 ןוא ,ייז טימ ןקינייארַאפ עלַא ךיז זומ ןעמ זַא ,קילבוּפער רעד ןופ רעריפנָא יד טדער

 .ןפָארטשַאב גנערטש ייז ןלעוו םעד ןוא --- ייז ןגעק זיא ,ייז טימ טשינ זיא סע רעוו

 טכַארבעגּפָארַא טרָאד ןופ ןוא דנַאלסורסייוו טימ טדערעגפיונוצ ךיז ייז ןבָאה ןשיווצניא

 זיא'ס .רעריפנָא עכעלטע טימ (סעקיוועשלָאב) ?סעצײמרַא אנסַארק, טרעדנוה עכעלטע

 ;ןעגניטימ טימ ןזייפש רעטפָא ןיוש ייז ןגעלפ םענייאניא ןוא תוחוכ עשירפ ןעמוקעגוצ ייז

 וצ זיא רעמַאט ןוא ,ןעמוס עלַאסָאלַאק -- "עיצובירטנַאק, ןדיי ייב ןסירעג לָאמ עלַא

 יד טרַאּפשרַאפ ייז ןבָאה ,ןרָאװעג ןגָארטעגוצ טשינ טלעג סָאד טייצ רעטמיטשַאב רעד

 ןגָארטעגוצ טָאה ןעמ זיב ,רעמיצי-טסערַא ןקיצומש ןגנע ןַא ןיא טָאטש ןופ ןדיי עטסבושח
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 ץנַאג רעביא טיירפשרַאפ ןיוש ךיז ןבָאה ײמרַא ןייז טימ ַארוילטעּפ .ןשָארג ןטצעל ןזיב

 ןקיטלעוועג זַא ,טקוקעגמורַא ךיז ןבָאה הרבח עגיה יד .טנגעג רעזדנוא ץוח א ,עניארקוא

 א ןעוועג ךיוא זיא ארוילטעפ סָאװ םעד בילוצ ןוא ,ןסיב רעטכעלש ןייק טשינרָאג זיא

 םיא טימ ןריפ ןוא ןבעגרעטנוא טשינ ךיז ןסָאלשַאב ייז ןבָאה ,םישזער רעייז ןופ רענגעק

 ,טולב ןּפָארט ןטצעל ןזיב המחלמ

 פעצווַארוילטעפ יד :4 לטיּפַאק

 ןצנַאג םעד .זדנוא וצ טקורעגוצ סעצווַארוילטעפ יד ךיז ןבָאה טירט עליטש טימ

 ייז .ןעגנורעטש זיא'ס עכלעוו ןָא ןעמונראפ ייז ןבָאה טָאטש רעזדנוא זיב וועיק ןופ געוו

 טרָאד ,טָאטש רעזדנוא ןופ עיצאטס ןייא .ס טָאטש יד ןעמונראפ ךיוא ןיוש ןבָאה

 טשינ ל""וורעד ייז ןענָאק רעטייוו זַא ;טסווורעד ךיז ןבָאה ייז .טלעטשעגפַא ךיז ייז ןבָאה

 ."קילבופער, רעזדנוא טימ ןטלַאה וצ המחלמ ןטפערק ןבילקעג רעבירעד ןבָאה ןוא ןייג

 א עניארקוא ןיא ןריפוצנייא טניימ ארוילטעפ זַא ,טרעהעג רימ ןבָאה בייהנָא םוצ

 ןענעז זדנוא וצ ןוא ןכָאװ ראפ א רעבירַא רעבָא זיא'ס ,גנונעדרַא עשיטַארקָאמעד

 : סעדנַאב ענייז ןופ םישעמ עמַאזיורג יד ןופ תועידי עכעלקערש עטשרע יד ןעגנַאגרעד

 ,ווארוקסַארפ ןיא םָארגָאּפ ןכעלשטנעממוא ןוא ןקידתוירזכא ןגעוו טסווורעד ךיז ןבָאה רימ

 טנזיוט ייווצ ייב ךעלבעטשכוב סָאװרַאפ א ןָא ןרָאװעג ןטכָאשעגסיוא ןענעז סע ווו

 ערעדנַא טסּוװרעד ךיז ןבָאה רימ ןוא געט רָאּפ א ךָאנ רעבירא ןענעז סע .תושפנ עשידיי

 רימ ןבָאה רעדיוו געט רָאּפ ַא ןיא .טעטש ענעדישרַאפ ןיא ערעייז ןתוירזכַא עכעלנע

 ,סעציילפ ערעזדנוא רעטניה ןעיירעדרעמ עמַאזיורג יד טליפרעד ןוא טקרעמַאב ןיוש

 -ןּפונק ַא זיא עכלעוו ,ןענַאד ןופ רעטעמָאליק 25 ןצנַאגניא ,עיצַאטס רעד ייב :ךעלמענ

 גָאט ייב גָאט ייז ןגעלפ טרָאד .ןעגנוטכיר עלַא ןיא ןגוצ ּפָא ןטרָאד ןעייג סע ןוא ,טקנופ

 זַא ,דשח א ןלַאפעג זיא סע עכלעוו ףיוא ,ןעמעלַא ןגוצ ענעדישרַאפ יד ןופ ןריפסיורא

 .ןדרַאמרעד ךָאנרעד ןוא םירוסי עכעלשטנעממוא ןָאטנָא רעירפ םיא ,דיי א זיא סָאד

 וצ גָאט ןופ רעקילדנעצ יד ןיא םירבק עשידיי עקידלושמוא ןסקַאוועג טרָאד ןענעז ױזַא

 ןיא ייז טימ זיא דיי ןייק לייוו ,טסּוװעג טשינ םעד ןגעוו רעירפ רָאג טָאה רענייק .גָאט

 עשהיח ערעייז קידנסיוו ייז רַאּפ ןטלַאהַאבסיוא ךיז טָאה'מ ,ןעמוקעג טשינ גנורירַאב

 זיא ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ עקיטייז .טסווורעד ךיז ןעמ טָאה קילעפוצ רָאנ ,ןטקניטסניא

 וצ רָאנ ייז ןטלָאװ זַא ,םוטעמוא ךיז ןעמירַאב ייז זַא ,ןבעגעגרעביא ןבָאה ,ןעוועג .ס

 קערש רעזדנוא ...ןדיי יד טימ ןָאט וצ סָאװ ,ןסיוו ןיוש ייז ןלעוו ,ןעמוק .ד ןייק זדנוא

 טונימ עדַאיל א ףרַאד סָאװ טיוט ןפיוא ןטרַאוו ,ןלָאמוצסיוא רעווש זיא גנולפייווצרַאפ ןוא

 יד ןעמוקעגנָא גנילצולפ זיא ןגרָאמירפ םענייש ןייא ןיא ...ץלא יוו רעגרע זיא ןעמוק

 טשינ ,הרבח עגיה יד .טָאטש ןרעטניה ךיז ןעניפעג סעצווֶארוילטעפ יד זַא ,העידי

 ןעמ תוחוכ א ראפ סָאװ ןוא ָאד ןענעז ענעי לפיוו ןריטנעירָא ךיג ױזַא ךיז קידנענָאק

 ןעיצסיורַא ךיז לייוורעד ןסָאלשַאב ןבָאה ,קילבנגיוא ןייא ןיא ןקישסיורַא ייז ןגעק ףרַאד

 .המחלמ יד ייז טימ ןריפ ןביוהנָא ןטפערק עלַא טימ ךָאנרעד ןוא טָאטש ןופ
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 ַא ,סעצווארוילטעפ יד ןײרַא ןענעז ףכית ןוא טריאוקַאווע ךיג רָאג ךיז ןבָאה ייז

 גנולײטּפָא עניילק ַא רעטעפש ןוא דרעפ ףיוא ןַאמ 17 ןופ ןצנַאגניא גנולייטפָא עניילק

 ךָאד .טָאטש ןיא רעכיז טליפעג טשינ ךיז ןבָאה ייז לייוו ,רעריפשסיוא רָאנ קיטנעק

 ייז לָאז ןעמ ,ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ ייז ןוא ןדיי ענעדישרַאפ טּפַאכעג ףכית ייז ןבָאה

 ןיא ךיוא ןסירעגניירַא ךיז ןבָאה ייז ...ןכאז ערעדנַא ענעדישרַאפ ןוא ןפנָארב ןעגנערב

 ןבָאה ייז .ןבעגּפָא טזומעג ייז ןעמ טָאה ץלַא ןוא ןרעוולָאווער טימ טָארדעג ןוא ןעגנוניווו

 ןיא זדנוא ייב הלשממ רעייז .טעדנּוװרַאפ יורפ ןייא ןוא טריכַארעצ ןעמָארק ךס ַא ךיוא

 רימ ןבָאה געט 2 יד ןיא .געט 2 ןצנַאגניא ,טרעיודעג טשינ גנַאל רעבָא טָאה לטעטש

 ןטשרע םוצ טלָאמעד עקַאט רימ ןבָאה ָאד לייוו ,טנעה יד ןיא תומשנ יד ןטלַאהעג עלַא

 ליפיוזא ףיוא טלָאמעד ךאנ ןענעז רימ ,ןביורַאב ןוא ןעורמוא עלעיציּפָא ןעזעג לָאמ

 טריבַארעצ לסיבַא ןבָאה ייז יאמלה ,טלעוו קע ןיוש זיא סע זַא ,קידנעניימ ,ןעוועג וויאַאנ

 ךס א וצ קיטליגכיילג ןייז וצ טנרעלעגסיוא ןיוש ךיז רימ ןבָאה רעטעפש .טָאטש יד

 ...סעכעלקערש

 ,יירעסיש עסיורג ַא טָאטש ןיא ןרָאװעג גנילצולפ זיא ןעמוקנָא רעייז ךָאנ געט 2 ןיא

 רעד ףיוא ףירגנָא ןא טכַאמעג ןוא ןטפערק ערעייז ןבילקעגפיונוצ "עגיה, יד ןבָאה סָאד

 עשידיי עגיה 2 ךיז טימ קידנעמענטימ ןפָאלטנַא דלַאב ןענעז סעצווָארוילטעּפ יד ,טָאטש

 עגיה יד טימ ןריזיטאפמיס ןיא טקיטכעדרַאפ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,.פ ןוא .מ סרערעל

 ןבָאה ,ןפָאלטנַא ןענעז סעצווַארוילטעפ יד ןיהווו .ס ןייק ןענַאד ןופ געוו ןפיוא .םירעיופ

 עקַאט ןענעז ייז ןוא ייז ןופ ןדייל עטסכעלקערש יד ןייטשוצסיוא טַאהעג סרערעל יד

 ןסָאלשַאב ךָאד ןבָאה סעצווַארוילטעפ יד .ןרָאװעג טעגרהרעד קידתוירזכַא געוו ןפיוא

 ןטפערק עסיורג טלמַאזעגנָא ןבָאה עגיה יד ןוא ןעמענ וצ טָאטש רעזדנוא זיירפ ןדעי ראפ

 ןעוט ןוא ףמַאק םוצ טיירג ןייז ןלָאז ייז .רעפרעד יד ןופ םירעיופ עלַא טגָאזראפ ךיוא ןוא

 טרעלקרעד זיא טָאטש ןיא .ןסייה ייז טעוו'מ סָאװ סָאד ,ןיילא רעפרעד ערעייז ןיא

 עצרַאװש ַא ךיז טָאה טנָאזירָאה רעזדנוא ףיוא ןוא דנַאטשוצ-סגנורעגַאלַאב ןרָאװעג

 וצ ןזָאלסיױא ךיז טעוו ןכַאז עלַא זַא ,טגָאזעג זדנוא טָאה ץרַאה סָאד .טקורעגנָא ערַאמכ

 טריבָארּפעג ךיז ןבָאה רימ .ןפלעה טנָאקעג טשינרָאג רעבָא ןבָאה רימ .פעק ערעזנוא

 טָאה ןעמ ןוא רוביצ-תינעת א ןפורעגסױרַא ןבָאה םינבר יד :רעוועג ןטלַא םוצ ןעמענ

 .תושפנ ערעזדנוא רַאפ ןקיטכעמלַא םעד ןטעב לוש ןיא טלמַאזרַאפ עלַא ךיז

 יד :ףמַאק רעטשרע רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,טנווא זיא ,רַאונַאי ןט-14 םעד

 יד ןרידרַאבמָאב ןעמונעג ןוא גוצ ןטרעצנַאפעג ַא טימ ןרָאפעגוצ ןענעז סעצווַארוילטעפ

 יד ,טָאטש ןופ ןּפָאלטנַא ןענעז ערעדנַא ,קינַאּפ עסיורג א ןרָאװעג זיא טָאטש ןיא .טָאטש

 אנוש םעד ןעגנולעג ייז זיא סע ןוא דנַאטשרעדיװ ןקיטפעה א טלעטשעג ןבָאה עגיה

 ןופ ףירגנָא רעקרַאטש ַא ןביוהעגנָא רעטייוו ךיז טָאה גָאטיײב ךַאווטימ .ןביירטראפ וצ

 עלָאמש) עקיילַאק רעטנעָאנ א ךרוד טייז רעטייווצ ַא ןופ ןיוש סעצווָארוילטעּפ יד

 ןענעז סעצווארוילטעפ יד ,טַאמרַאה ערעווש טימ טרעפטנעעג ןבָאה עגיה יד .(ןאב

 עכעלטע ךיוא ןענעז גָאט םעד .ןטערטּפָא טלָאװעג טשינ ןוא קידתונשקע ןעוועג רעבָא

 ךיז ןבָאה טכַאנרַאפ .הלהב א טכַאמעגנָא ןוא ןיירַא טָאטש ןיא ןלַאפעגניירַא סעבמַאב
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 .ףירגנָא םעד ןצעזרָאפ טרָאד ןופ ןוא ןעיצקירוצ לסיבַא טזומעג סעצווָארוילטעּפ יד

 ַא ןסירעגרעביא ןוא ףרָאד א ןופ םירעיופ יד סיורַא לעפַאב ןגיה ַא ךרוד ןענעז ָאד רָאנ

 ךעלסיבוצ ךיז קידנרעקקירוצ ןבָאה סעצווַארוילטעפ יד ןוא עקיילָאק רעד ןופ לקירב

 ךיז ןבָאה ןוא ןסירעצ ןיוש זיא לקירב סָאד יוו טקרעמַאב טשינ ,רעטצניפ רעד ןיא

 רעטייו ןיוש ייז ןענעז קינאפ ןיא ןוא ןיירַא קירב ןיא גוצ ןטימ טרעקעגרעביא

 טימ ןוא גוצ ןטרעצנאפעג ַא טימ ןעמוקעג רעטייוו ייז ןענעז קיטשרענָאד .ןפָאלטנַא

 סערוילטעפ .טכַאנרַאפ זיב ירפ ןופ טרעיודעג טָאה טכַאלש יד .ןטפערק עטקרַאטשרַאפ

 טאהעג ייז ןבָאה טכַאנ רעד ףיוא רָאנ ,זדנוא וצ רעטנענ טקורעג ץלַא ךיז ןבָאה תונחמ

 ןענעז עיניל-ןאב רעד םורַא רעפרעד עקימורַא יד ןופ םירעיופ יד ,הלפמ עתמא יד

 -וילטעפ יד ןענעז םורַא ױזַא ןוא ןאבנזייא רעד ןופ סעיניל יד ןעמונעצ ןוא סיױרַא

 ןלַאפעגניירַא זיא ןטַאדלָאס ךס א טימ גוצ רעד .טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןבילבעג סעצווַאר

 סעצווַארוילטעפ יד .ןפָאלעצ ךיז ןענעז עקירעביא יד ןוא *עגיה, יד ןופ טנעה יד ןיא

 1919 רַאונַאי ןט-17 םעד קיטיירפ ןגרָאמ ףיוא ןוא טרַאפשעגנייא רעבָא ךיז ןבָאה

 למיה .רענלעז רעטנזיוט ןוא ןגוצ עטרעצנַאּפעג סקעז עצנַאג טימ ןעמוקעג ייז ןענעז

 ,שיורדזענָאנאק םענופ ןרווָאעג טביוטרַאפ זיא טָאטש יד :טשימעג ךיז ןבָאה דרע ןוא

 -פיואמוא יד ןופ ןצילב יד ןופ טנװָא ןיא ןעוועג ןטכיולַאב יוו טעמכ זיא טָאטש יד

 יד .טנווַא ןיא טעפש זיב ןגיוצראפ ךיז טָאה טכַאלש יד .ןסָאש-ןטַאמרַאה עכעלרעה

 ןַא ךָאנ .טכַאלש רעד ןופ גנאגסיוא ןפיוא טרַאװעג טפַאהרעביפ טָאה טָאטש עצנַאג

 ךיז טזומעג טרָאפ "עגיה, יד ןבָאה רעייפ ןקרַאטש ַא רעטנוא ןוא ףמַאק ןקידתונשקע

 .טליפשראפ ףמאק םעד ןבָאה ייז זיב רעטייוו ןוא רעטייוו ץלַא ןעיצקירוצ

 םָארגַאּפ רעד :5 לטיּפַאק

 טָאטש יד טריאוקַאווע לענש-ץילב ןבָאה "עגיה, יד .ליטש ןרָאװעג זיא טנװָא כ

 ןופ רעטעמָאליק ייווצ -- עיצַאטס"ןַאב יד ןעמונרַאפ טָאה רעטילימ סערוילטעפ ןוא

 א ןבעגעגּפָא ךיז טָאה רעדעי .קינאפ עכעלקערש א ןעמוקעג זיא טָאטש ןיא .טָאטש

 ןעמענראפ ןלעוו סעצווַארוילטעפ יד תעב ירפ ןגרָאמ ןעמוקרָאפ ןַאק סע סָאװ ,גנונעכער

 סעכ ןקרַאטש א ןגָארט ייז זַא ,ןלעווק ענעדישרַאפ ןופ טרעהעגנָא ךיז טָאה'מ .טָאטש יד

 ןעד זיא רעוו ןוא .ןענעכערוצּפָא ךיז ןריווושעג ןבָאה ייז ןוא טָאטש רעזדנוא ףיו

 ערעכַאװש יד ..,גנורעקלעפַאב עשידיי יד טשינ ביוא "לדניה-הרפכ, סאד ץלא ראפ

 טנָאקעג ןעמ טָאה סַאג ןיא .ןגָארט ייז ןלעוו ןגיוא יד ווו ןפיולטנַא טזָאלעג ךיז ןבָאה

 רעדניק טימ רעטומ ,טלַא ןוא גנוי .ןפָאלעג רעהפיוא ןָא זיא'מ :דליב ךעלקערש א ןעז

 ענעדישרַאפ .ןיירַא למיה ןיא ןביוהעג ךיז ןבָאה ןעיירשעג יד .סמערַא יד ףיוא

 סָאוורַאפ ...!ףלעה וינעטָאג יוא :יוו ,ןפַאכפיוא טנָאקעג ןעמ טָאה ןעגנַאלק עטקַאהעגּפָא

 טעוועטַאר ןדיי דלַאװג ..רעדניק יד ףיוא גנוטכַא ביג םשה ןעמל ...,זדנוא סע טמוק

 זיא סָאד .טפול רעד ןיא ןגָארטעג ךיז ןבָאה רענעט עטקַאהעגּפָא עכלעזַא ךָאנ ...ךיז

 סָאװ ,עידעגַארט רעשידיי רעקיבייא רעד ןופ ןעיירשעג עדנסיירצרַאה עפיט ןעוועג



 203 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךעלטיפאק

 ;םםירעיופ טימ םירעיופ ןפמעק סע ...דניז עדמערפ רַאפ טפָארטשעג לָאמטּפָא טרעוו

 רעד ךָאד ןענעז ןגעווטסעדנופ .קידלוש ןענעז ןדיי יד ןוא -- רעדירב טימ רעדירב

 טשינ רענייק זיא טכַאנ עצנַאג ַא .טָאטש ןיא ןבילברַאפ רעניווונייא לייט רעטסרעמ

 רעדעי .םירזכַא יד ןופ ןטלַאהַאבוצסיוא ךיז ווו תוצע טכוזעג רָאנ טָאה'מ ןוא ןפָאלשעג

 ןיהַא ךיז ןלָאז רעדרעמ יד ,ןשינעטלעהַאב ענעדישרַאפ טיירגעגנָא ךיז טָאה רענייא

 ןוא ןטייז עלַא ןופ ןסָאלשעגמורַא עלא ךיז ןבָאה גָאטרַאפ .ןעגנַאלרעד ןענָאק טשינ

 ...טיוט ןפיוא טרַאוועג ןוא טרָא ןייז ןיא רעדעי ןטלַאהַאב ךיז

 ,גנונעדרַא םוש א ןא ותונחמ סערוילטעפ ןיירא טָאטש ןיא ןענעז ירפ רָאג

 ףכית .טָאטש ןיא ןיירָא ייז ןענעז "טעברַא; רעד וצ טיירג טנעה יד ןיא ןסקיב יד טימ

 ךיז ןוא רעטצנעפ יד טימ ןריט יד טצעזעצ ןסקיב יד ןופ סעבלָאק יד טימ ייז ןבָאה

 ןוא ןעמַארק יד ןופ ןריט יד טקַאהעצ ךיוא דלַאב .ביור םוצ ןעמונעג תויח עדליוו יו

 םירעיופ תונחמ עצנַאג ןענופעג דלַאב ךיז ןבָאה סע .טפעלשעגסיורַא ץלַא טרָאד ןופ

 סעצווֶארוילטעפ יד ןוא םילכ עקידייל טימ ןעמוקעג ןענעז עכלעוו ,סעטרעיופ ןוא

 ךיז טימ טָאה טָאטש יד .סטוג ןוא בָאה עשידיי סָאד טלייטעג ןגינעגרַאפ טימ ייז ןבָאה

 טשינ ןסאג יד ןיא ןעמ טָאה שטנעמ ןקידעבעל ןייק :דליב ךעלקערש א טלעטשעגרָאפ

 יד ןוא ;רעמעדיוב יד ףיוא ןוא סרעלעק יד ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה ןדיי עלַא .ןעזעג

 יד ןיא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה'ס ןוא טנפעעצ ןעוועג ןענעז רעזייה יד טימ ןעמָארק

 עלֶא טעמכ ןענעז גָאט ןקידתבש םעד ןיא .םישובלמ ןוא תורוחס ענעדישרַצפ ןסַאג

 ןענעז ןדיי ערעטלע עקידלושמוא עגיה 2 .ןרָאװעג טקידיילעגסיוא ןעמַארק ןיא רעזייה

 רימ ןלעוו גָאט םעד .ןרָאװעג טעדרַאמרעד קידתוירזכא סעצווַארוילטעפ יד ךרוד

 יד ןיא קידנגיל ,עגַאל רעזדנוא ןלעטשרַאפ ךיז ןָאק'מ .ןסעגרַאפ טשינ לָאמנייק

 ןיא ךיז ןזייוו .ןשינעטלעהַאב ערעדנַא עלַא ןיא ןוא רעמעדיוב יד ףיוא ןוא סרעלעק

 ךיוא זיא סרעלעק יד ןיא ןטכַאמש ןוא ןגיל ;טיוט טימ ןדנוברַאפ ןעוועג זיא סַאג

 ןעמוק טָא ..!ייז ןעייג טָא :טנעה יד ןיא תומשנ יד ןטלַאהעג טָאה'מ ,טכעלש ןעוועג

 ,.,! ייז

 טָאה דנַאנַאכָאנ געט 14 .טקידנעעג טשינ גָאט םעד ךָאנ ךיז טָאה םָארגָאּפ רעד

 עשילַארָאמ עניוזַא ןטילעג רימ ןבָאה טייצ רעד ןיא ןוא ןגיוצעג םָארגָאּפ רעד ךיז

 ןגעלפ גָאט ַא לָאמ ןעצ ...ןביירשאב טשינרָאג ךיז ןזָאל סָאװ ,ןדייל עכעלרעּפרעק ןוא

 ךָאנ ןעמ טעוו רעמַאט סעיטרַאּפ ענעדישרַאפ רעזייה יד רעביא ןפעלשמורַא ךיז

 רעמָאט -- ןבָארגעג דרע רעד ןיא ,טּפַאלקעג ןעמ טָאה טנעוו יד .ןעניפעג סעפע

 ראונַאי ןט-19 םעד ןעמוקנָא רעייז ךָאנ .ןגרַאמ ףיוא .ןכוזפיוא סעפע ךָאנ ןעמ טעוו

 ןיא םירעיופ יד ןבילקעגפיונוצ טָאה רע .קינװָאקלָאּפ רעייז רעהַא ןעמוקעג זיא ,קיטנוז

 טשינרָאג טעוו ייז ,ןבָאה טשינ ארומ ןייק ןלָאז ייז זַא ,טגָאזעג ייז ןוא ענימג רעייז

 המקנ רע טעוו ייז ןופ ןוא קידלוש ןדיי יד רָאנ ןענעז ץלַא ןיא זַא ,טסייוו רע .ןעשעג

 ףרַאד רַאפרעד ןפָארטשַאב ןוא -- טגָאזעג ייז רע טָאה -- ץלַא ןָאט טגעמ ריא .ןעמענ

 א ָאד זיא סע זַא ,ךיז קידנסיוורעד .קידלוש םעד ןיא ןענעז ייז לייוו ,ןדיי יד ןעמ

 שפנירסומ ךיז ,ןעמונעגפיונוצ םיתבדילעב רֶאּפ ַא ךיז ןבָאה ,טָאטש ןיא קינװָאקלַאּפ
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 טָאה קינייוועניא .ענימג ןיא קעװַא ןענעז ןוא ,ןשינעטלעהַאב יד ןופ סיורַא ןוא ןעוועג

 םיא ייז ןענעז ,סיורַא זיא קינװָאקלָאּפ רעד זַא רָאנ ,טזָאלעגניירא טשינ ייז ןעמ

 רע טָאה .טָאטש ןיא גנונעדרָא לסיבַא ןכַאמ לָאז רע ,ןטעבעג ןוא סיפ יד רַאפ ןלַאפעג

 סָאוו, :ןפורעגנָא ךיז רע טָאה ךָאנרעד רָאנ ,ןדער טלָאװעג טשינ ייז טימ רעירפ רָאג

 .."ןָאט עילוה א לסיבַא ייז ןלָאז ,ןשטנעמ עגנוי זיא'ס ,ריא טליוו

 8 זיב טכַאנרַאפ 4 ןופ .םָארגָאּפ ןופ רַאמשָאק רעד ןעגנָאהעג זיא דנַאנַאכָאנ געט 4

 ןעוועג ךָאד זיא'מ ןוא ,ןטייז עלַא ןופ ןסָאלשעגמורא ךיז ,תעל-תעמ ןיא העש 16 ,ירפ

 רעד ייב ןענַאטשעג ץלַא זיא'מ ןוא ,ןגייל ןפָאלש לסיבַא ןענוגרַאפ טשינ ךיז ,קידעכַאוו

 ןכָאװ ייווצ יד -- ? ןעמ טייג רעמָאט ,ךרָאש ןטסנעלק ןדעי וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא ריט

 רעטעפש זדנוא ןבָאה עכלעוו ,עטסכעלקערש ןוא עטסגרע יד ןעוועג זדנוא ייב ןענעז

 ...טיונ ןוא רעגנוה ןופ סנבעל רעטרעדנוה טכַאזרוארַאפ ןוא טסָאקעגּפָא

 עיצַאנעלעד יד :6 לטיפַאק

 ,עיצאטס-ןאב יד ןעמונרַאפ ןבָאה סעצווָארוילטעפ יד יװ ףכית ,טנווָא קיטיירפ

 טָאה ןעמ סָאװ הצע ןַא ןרעלק וצ ידכב ,בר םייב ןשטנעמ ליפ ןבילקעגפיוא ךיז ןבָאה

 ַא ןגָארט סעצווַארוילטעפ יד זַא ,ןלעווק ענעדישראפ ןופ ןעמ טָאה טסּוװעג .ןָאט וצ

 רעד טימ ךיז ןלעוו ייז זַא ,ןלױפַאב ןבָאה ייז ןוא טָאטש רעזדנוא ףיוא סַאה ןקרַאטש

 זדנוא טימ טשינ ביוא ,ןענעכערּפָא ךיז ייז ןלעוו עשז-ןעמעוו טימ .,ןענעכערּפָא טָאטש

 .ןעוועטאר וצ ךיז יוו הצע ןַא טכוזעג ןוא ןענַאטשרַאפ טוג ץלַא סָאד ןבָאה רימ ...? ןדיי

 ןייק זַא ןבילבעג זיא ףוס םוצ ןוא טכַארטעג ןוא טכַארטעג ןעמ טָאה טכַאנ עצנַאג ַא

 ךָאנ ,ץלַאז ןוא טיורב טימ ייז וצ עיצַאגעלעד א ןקיש יוו ָאטשינ זיא הצע רעדנַא

 ןבָאה ןדיי רימ זַא ,תמא םעד ןרעלקפיוא ייז ןוא טָאטש ןיא ןיירַא ןלעוו ייז רעדייא

 רימ ןוא טשינ תוכייש ןייק םענייק וצ ןבָאה רימ ןוא טשימעג טשינ ץעגרע ןיא ךיז

 ןיא ןיירַא טסולגעג טשינ ,ךעלדנעטשרַאפ ,ךיז טָאה םענייק .ןעמוק רעייז ?ןסירגַאב;

 וצ ריקפמ ןסָאלשַאב ןבָאה עכלעוו ,עכלעזַא ןענופעג ךיז ןבָאה ןאד ,עיצַאגעלעד רעד

 עיצַאגעלעד א טריאוטיטסנָאק ךיז טָאה'ס .טָאטש יד ןעוועטַאר יבא תושפנ ערעייז ןייז

 ;עטסַאראטס רעשידיי רעד ; םינבר עגיה עדייב :טָאטש ןופ רעייטשרָאפ עטסנעש יד ןופ

 ענעעזעגנַא ךָאנ ןוא לוש-"תוברת, רעגיה רעד ןופ רערעל ַא ןוא רעטלַאווראפ רעד

 ןענעז ןעוועג גָאט זיא סע רעדייא ךָאנ ןוא .ןָאזרעּפ ףלעווצ םענייאניא ,םיתב*ילעב

 .ןייז םינּפ-לבקמ ייז עיצאטס רעד וצ קעװַא ןיוש ייז

 סעצווַארוילטעפ יד ןופ ךַאוו א ןענַאטשעג ןיוש זיא ,טָאטש ןרעטניה קידנעמוק

 .טגערפעג גנערטש רעריפנָא רעד טָאה ? ריא טנעז רעוו .געוו םעד טלעטשרַאפ ייז ןוא

 רעייא ןייז םינפ-לבקמ גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ עיצַאגעלעד ַא ןענעז רימ

 ! ךייא ןענעק רימ !ַאהַא .טרעפטנעעג עיצַאגעלעד רעד ןופ רענייא טָאה -- ןעמוקנַא

 טנגעגַאב זדנוא ריא טָאה ןטכענ טשרע ! ךייא ןענעק רימ -- ןגירשעצ ךיז ייז ןבָאה

 סע !ץלאז ןוא טיורב טימ טשרמולכ ןיוש ריא טייג טציא ןוא ןליוק ןוא ןטַאמרַאה טימ
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 לייוורעד ןוא ,ןָאטעג יירשעג א ייז ןבָאה !טמוק .תונעט ןייק ןפלָאהעג טשינ טָאה

 ןפיוא ק"דנעמוק .טלדיזעג לַאטורב ןוא פעלק עטוג טימ ןעוועג דבכמ ןיוש ןעמעלַא

 רעד ןופ ןגעקטנַא ןפָאלעג ןיוש ןענעז ,עיצַאטס ןוא טָאטש רעד ןשיווצ סָאװ קירב

 יאדווא ריא טריפ סָאד !ַאהַא .ןיירַא טָאטש ןיא תונחמ עטעוועדליוועצ יד עיצַאטס

 ןיא ייז טפרַאוו ןוא פעק יד ּפֶא ייז טקַאה .ייז טימ ךיז ריא טריפ סָאװ ! סעקיוועשלַאב

 יז ןלעוו רימ ,טלציוועג ךיז ייז ןבָאה -- קיצניוו ךָאנ זיא סָאד -- !ןיירא רעסַאװ

 קעװַא ןענעז עלַא יד ,ןעמונעגוצ ייז ייב ץלַא ןוא טכוזַאב ייז ןעמ ָאה לייוורעד ! ןזייוו

 .עיצַאטס רעד וצ ןריפ ןעמונעג ייז ןבָאה ןטידנַאב הרבח עיינ ַא ןוא ,ךַאוו רעייז ףיוא

 טימ טקינייפעג עיצַאגעלעד רעד ןבָאה ייז :רעדרעמ עתמא ןעוועג ןענעז עיינ יד

 יז ;ןפיול ייז יאמלה ןגָאלשעג ןוא ,ןפיול ןסייהעג ייז ןבָאה ייז :םייוניע עקידארומ

 -עגסיוא ייז ןעמ טָאה גנילצולפ .ןעייטש ליז יאמלה ןגָאלשעג ןוא -- ןייטש ןסייהעג

 ךעלנייועג ייז ןענעז ,ןפיול ןלָאז ייז ,ןגָאלשעג ייז ןוא ןעייר עכעלטע ןיא טלעטש

 ןענעז ייז ןענַאװ זיב ןגָאלשעג ןוא ןפָאלעגכָאנ ןענעז רעדרעמ יד ןוא ןפָאלעג

 ךיז ןבָאה טשרע טרָאד .עיצַאטס רעד וצ עטקיטייוועצ ןוא ענעכָארבעצ ןעמוקעגנָא

 ,ןטייז עדייב ןופ טעדליבעג ךיז ןבָאה ףיוהנאב ןיא :תוירזכא עתמא יד ןביוהעגנַא

 עיצַאגעלעד יד ןוא טנעה יד ןיא ןסקיב יד טימ תונחמ עקסווארוילטעפ יד ןופ ןרעלַאּפש

 רעסיוא ןעוועג ןענעז עלַא .עלעסעג לָאמש א ךרוד ןטימ ןיא טריפעגכרוד ןעמ טָאה

 ןבָאה -- !דרעב עסייו טימ ןדיי עלַא !סעקיװעשלָאב טקַאּפעג ,ַאהַא : דיירפ ןופ ךיז

 סָאװ טימ ןעוועג דבכמ עיצַאגעלעד רעדנעייגכרוד רעד טָאה רעדעי ןוא ןגירשעג ייז

 רעד .וו .א .א טנעה יד טימ ןוא סיפ יד טימ ,סקיב ןטימ :טנָאקעג טָאה רע רָאנ

 עקַאט זיא רע סָאװ ןופ ךיוב ןיא סופ ןטימ ץעז א טּפַאכעג טָאה עטסָארַאטס רעשידיי

 רענעי ןופ טריפעגסיורַא טשרע ייז ןעמ טָאה ךָאנרעד .ןברָאטשעג םורַא טייצ ַא ןיא

 ,(טכירעג-שטניל) "דוסָאמַאס , ַא ייז ףיוא טכַאמעג ןוא ףיוהנַאב טייז

 ןסיורג א טכַאמעג .,סעצווַארוילטעפ רעטנזיוט ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה טרָאד

 וצ טרָא ןפיוא ןיוש ייז ,ןטימ ןיא עיצַאגעלעד יד ןעמונעגניירַא ןוא ייז םורַא דָאר

 ןוא ןדרעווש ןוא ןסקיב יד טימ ןגעקטנַא טלעטשעגרעדינַא ךיז ןבָאה עלַא .ןטפשמ

 געט ריפ ,שטייטס .רעקיטש ףיוא ןדיינשעצ טרָא ןפיוא ןיוש ייז זומ ןעמ זא ,טהנעטעג

 עקיזָאד יד יוו ךיילג ,ןטסולרַאפ ליפיוזא טפַאשרַאפ ייז ןוא ייז טימ ןגָאלשעג ךיז

 ןעיירעגעלשעג ערעייז וצ תוכייש ןטסדנימ םעד ןבָאה שטָאכ ןלָאז ןדיי עקידלושמוא

 ליפיוזא ןיוש ייז טָאה'מ .סנייאצלא ןעוועג ןיוש זיא עיצַאגעלעד יד .ןטסולרַאפ ןוא

 .ןעוועג קיטליגכיילג ץלא וצ ןיוש ןענעז ייז זַא ,טקינייפעג שילַאיטסעב ןוא ןגָאלשעג

 רע ןוא גנוניימ ןייז ןרעה ריציפָא ןַא ןפורעגוצ ךָאנ ןבָאה סעצווַארולטעפ הרבח יד

 טלייצרעד ץלַא םיא ןבָאה ייז .ָאד ןעוט ייז סָאוו ןוא ןענעז ייז רעוו ,טגערפעגסיוא טָאה

 רעטרעוו יד טָאה רע .עיצַאגעלעד ַא אהַא :טרעקעגּפָא גנוטכַארַאפ טימ ךיז טָאה רע ןוא

 סע ."טליוו ריא סָאװ ,ייז טימ טוט, : ןגָאז טלָאװ רענייא יוו ןָאט ַאזַא ןיא טגָאזעגסױרַא

 טצעלוצ .ןגָאלשעג רעדיוו ,טקינייפעג רעדיוו -- םייוניע יד ןביוהעגנָא רעטייוו ךיז ןבָאה

 יו ייס טנעה ערעייא ןופ ןיוש ךיז ןלעוו ייז : ןפורעגנָא ריציפָא רעטייווצ ַא ךיז טָאה
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 ןיוש טעוו קינװָאקלָאּפ רעד ןוא ןריטסערַא רעסעב ייז רימָאל ,ןעיירדסיורַא טשינ

 לָאז סָאװרַאפ ? טַאהעג טשינ טייצ ןייק ייז ןבָאה סָאװ תמאב ןוא .לרוג רעייז ןרידיצעד

 ךָאנ ןעשטומ ייז רעסעב ,ןענעגרהרעד ךיג ױזַא ןיוש ןוא "סוסקול, םעד ןוטנָא ייז ןעמ

 ַא רעטנוא ןוא ןלעפעג זיא הצע סריציפָא םעד ..ןשטנַאק ייז ךָאנרעד ןוא לסיבַא

 -עגרעדינ ,ןָאגַאװ ןטקיניירמוארַאפ א ןיא טצעזעגניירַא ייז ןעמ טָאה ךאוו רעקרַאטש

 ןבָאה טרָאד טשרע ,ןײרַא ןָאגַאװ ןיא ןלָאפעגניירַא ייז ןענעז ענעכָארבעצ ןוא ענעגָאלש

 ןופ ןעזעג ייז ןבָאה גָאט ןצנַאג א .ןקיטייוו עכעלקערש יד ןליפרעד וצ ןביוהעגנָא ייז

 טלעטשעגרָאפ ךיז ןבָאה ייז .טָאטש ןופ ביור טימ קעז עצנַאג טגָארט ןעמ יוו סנטייוו

 .ןסקַאוועג ןענעז םירוסי ערעייז ןוא ךיז טוט טָאטש ןיא סָאװ

 ןבָאה רימ .ןרָאװעג זיא עיצַאגעלעד רעד טימ סָאװ טסווועג טשינ ןעמ טָאה טָאטש ןיא

 זיא טנווא ןיא תבש טשרע .טריסַאּפ סעפע טָאה יז טימ זַא ,טלעטשעגרָאפ ךיז

 וצ ןגָאלשרעד ךיז עיצַאגעלעד רעד ןופ םענייא ןופ רעטכָאט ַא ,ןיליירפ א ןעגנולעג

 .גָאט ןצנַאג א ראפ ןסע סעפע ןעגנערב ייז ןוא סעיצקעטָארּפ ענעדישרַאפ ךרוד ייז

 טפרַאדַאב טָאה רעכלעוו ,קינװָאקלָאּפ ןפיוא טגיילעג רימ ןבָאה גנונעפָאה עצנַאג יד

 ןוא שטנעמ רעטנעגילעטניא ןַא סיוועג זיא רע זַא ,טנכערעג ןבָאה רימ .ןעמוק קיטנוז

 ,גנושרָאפסױא עטכערעג ַא ןריפרַאפ תוחפה לכל רעדָא ןעיירפאב עקידלושמוא יד טעוו

 ןוא טָאטש ןיא ןעמוקעג רע זיא קיטנוז .טשיױטנַא רעטיב רעבָא ךיז ןבָאה רימ

 ךיז ןבָאה ךָאד ,ןדיי וצ סאה ןוא האנש טימ לופ ,םירעיופ יד ראפ עדער א ןטלַאהעג

 עקידלושמוא יד ןעיירפאב לָאז רע ,ןטעב םיא ןעגנולעג ןוא טלעטשעגנייא ןדיי עכעלטע

 ,ןליופאב רע טָאה טצעלוצ רָאנ ,ייז טימ ןדער טלָאװעג טשינרַאג טָאה רע .עיצַאגעלעד

 טעוו רע ןוא ןיירַא לוש ןיא ןעמוק קיטנָאמ ןגרָאמ טגנידַאבמוא ןלָאז ןדיי עלַא זַא

 ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא סע סָאװ ,טסּוװעג טוג ןבָאה עלַא שטָאכ .עדער א ןטלַאה טרָאד

 ןיירַא לוש ןיא ןדיי עלַא ןבילקעגפיוא טָאה ןעמ יוו ךעלטעטש ןוא טעטש ענעדישראפ

 ךיז טזָאלעג טשינ ןוא לוש יד ןדנוצעגרעטנוא ןעמ טָאה ןעמוקעג ןענעז ייז תעב

 ךיז קיטנָאמ זיא ךָאד ,ןסָאשעצ ןעמעלַא ןוא ןטָאימעלוּפ טלעטשעגנַא רעדָא ןעוועטַאר

 רסומ ךיז ןסָאלשַאב ןבָאה עלַא ,ןיירַא לוש ןיא טָאטש עצנַאג יד טעמכ ןעמוקעגפיונוצ

 ןעװעטַא- עיצַאגעלעד יד ןענָאק רשפא ןעמ טעוו םעד ךרוד יבַא ,םשה שודיק לע ןייז

 ..טָאג וצ תומשנ יד ןבעגוצרעביא דחפ ןָא טיירג ןענַאטשעג ןיוש ןענעז ןדיי יד ןוא

 טנעה עדייב ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןקַאזָאק ייווצ טימ ןעמוקעג זיא קינוװָאקלָאפ רעד

 :ןושלה הזב עדער א ןטלַאהעג ןוא ...סעבמָאב ערעווש ןגָארטעג

 זיא יצ ?ורוצ טשינ זדנוא ריא טזָאל סָאװ ?זדנוא וצ ריא טָאה סָאװ ! ידישזע

 רעייא ...עניטסעלַאּפ ןייק ךייא טייג ,טכעלש ךייא זיא'ס ביוא ? זדנוא ייב טכעלש ךייא

 22 עניימ ןבעגּפָא טשינ רימ טעוו ריא ןענַאוו זיב ,ןזָאלּפָא טשינ ךיא לעוו עיצַאגעלעד

 רשפא טעוו ריא .ןעמונרַאפ ןבָאה סעקיוועשלַאב ערעדנַא ןוא ריא עכלעוו ,ןקַאזָאק

 ,ןסיוו ריא טלָאז .סעקיוועשלָאב ערעייא רעהַא לָאמַאכָאנ ןעגנערבּפָארַא הזעה יד ןבָאה

 יד ןרעקרעביא ךייא ךיא לעוו ,ףירגנָא ןַא ןבייהנָא לָאמַא ךָאנ ייז ןלעוו רעמָאט זַא

 ,רימָאטישז ,וועשטידרַאב ןיא ןָאטעג בָאה ךיא סָאװ טרעהעג טָאה ריא :טָאטש עצנַאג



 207 המחלמיטלעוו רעטשרע רעד ןופ ךעלטיפַאק

 ןָאט ךיוא ךייא ייב ךיא לעוו סָאד -- ?רעטרע ערעדנַא ןיא ןוא שטורווָא ןיא

 ןוא הרות-ירפס ןעמונעגסיורא טָאה'מ .טקידנעעג רע טָאה רעטרעוו יד טימ

 רע ,ןפלָאהעג טשינ טָאה'ס .טשינרָאג ןופ טשינ ןסייוו ייז זַא ,ןריווושעג ןבָאה עלַא

 ןופ סױרַא זיא רע ןוא ןקַאזָאק 22 יד ןבעגּפָא םיא לָאז'מ ,סנייז ייב ןטלַאהעג ךיז טָאה

 ,ןעיײרפַאב עיצַאגעלעד יד לָאז רע ,סיפ יד וצ ןלַאפעג ןוא ןפָאלעגכָאנ םיא זיא'מ .לוש

 ...רעוולַאווער ...ןטימ טרעפטנעעג טָאה רע ןוא

 קיטסניד ןגרָאמ גנילצולפ קידנרעה ןרָאװעג רעבָא רימ ןענעז טניוטשרעד יוו

 סע זַא ,ןענאטשראפ דלַאב ןבָאה רימ -- ןעיירעסיש עקרַאטש ,1919 רַאונַאי 21 ירפ

 טרעיודעג טשינ טָאה'ס .סעקיוועשלַאב "עגיה, יד ןופ ףירגנָא רעטושפ ַא ןיוש זיא

 ןוא ןיירַא טָאטש ןיא ןסירעגניירא ןיוש ךיז ןבָאה הרבח עגיה יד ןוא העש ןייק

 רעד וצ ןפָאלטנַא ןענעז עכלעוו ,סעצווַארוילטעפ יד טימ ףמַאק א ןריפ ןעמונעג

 לייטנטסרעמ .טכַאלש-ןטַאמרַאה עקרַאטש א ןעמוקעגרַאפ זיא גָאט ןצנַאג א ,עיצַאטס

 קינַאּפ ןיא ןבָאה ,רעטרעוו סקינווָאקלַאפ ןרַאפ קידנרעטיצ ,טָאטש ןופ רעניווונייא

 טכַאנ עצנַאג א ...ןיירַא תולג ןיא טזָאלעג ךיז ןוא סעציילפ יד ףיוא לקעז סָאד ןעמונעג

 עקידעכַאװ ןענַאטשעג ןענעז רימ .טָאטש ןיא זיא סע רעוו טסּווועג טשינ רימ ןבָאה

 רעטצניפ יוו ייס זיא בוטש ןיא שטָאכ) רעטצנעפ ענעגנָאהרַאפ קרַאטש יד רעטניה

 ירפ רעד ןיא ...ןעמ טייג רעמָאט טרעהעגוצ רעצרעה עקידנעּפַאלק טימ ךיז ןוא (ןעוועג

 טצעזעגרָאפ ןבָאה עכלעוו ,סעדנַאב עקסווַארוילטעפ יד ןעזרעד רעדיוו ןיוש ןעמ טָאה

 ןענופעג רָאנ ןבָאה ייז סָאװ ץלַא ייז ןבָאה עיגרענע רעמ טימ ךָאנ :עילַאנַאכקַאװ רעייז

 ווו טסייוו רעוו ,עיצַאגעלעד יד טקיאורמואַאב זדנוא טָאה ץלא ןופ רעמ .טביורעגוצ

 טָאה עיצַאגעלעד יד :טסוװרעד ךיז רימ ןבָאה רעטעפש ...? ןעמוקעגניהַא ןענעז ייז

 ןוא ןענָאגַאװ יד ןופ טריפעגסיורַא טכַאלש יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע יוו ףכית ןעמ

 זעוועג יו ייב טלָאמעד ןענעז דָארג .גנוטכיר רעטמיטשאבמוא ןַא ןיא ןריפ ןעמונעג ייז

 טײלסנַאמ ןייק) רענעמ ערעייז ןסע ןעגנערב טביולרעד טָאה ןעמ עכלעוו .ןעיורפ 7

 עיצַאגעלעד רעד טימ ןעמַאזוצ ןענעז ךיוא .(ןעגנַאלרעד טנָאקעג טשינ ןיהַא ךיז ןבָאה

 גָאט ןקידתבש םעד ןבָאה סעצווַארוילטעפ יד עכלעוו ,טיילעגנוי עשידיי 4 ןעוועג

 ךעלקערט ייז טָאה'מ .(ןפָארטעג טשינ טָאטש ןיא סיוא טזייוו ייז ןבָאה רעמ) טּפַאכעג

 ךיוא יז ןעמ טָאה ,ןייזטסווואב סָאד ןריֹוװעגנָא ןיוש ןבָאה ייז זַא ןוא טקינייפעג

 עקרַאטש ַא טָאה ןעמאזוצ עלַא ייז ןוא עיצַאגעלעד רעד וצ ןָאגַאו ןיא ןפרָאװעגנײרַא

 .יס וצ גנוטכיר רעד ןיא ןזיוועגסיוא ךָאנרעד טָאה'ס יוו ,סופוצ טריפעג ךאוו

 ,ןליוק ןוא ןטַאנַארג ןלַאפעג ןענעז ןטייז עלא ןופ :סעכעלקערש ןעוועג זיא'ס

 ןייטשראפ וצ ךעלגעממוא זיא'ס .ןלאפעג פעק ערעייז רעבירַא ייז ןענעז ןגער א יוו ױזַא

 טריפעג לעיצעפס ייז טָאה ךַאוו יד .ןרָאװעג טעגרהרעד טשינ עלַא ןענעז ייז ױזַא יוו

 ןוא ,ןליוק ענייז טליצעג טָאה אנוש רעד ןיהּוװ ,עיניל-ןאב רעד ןופ ןסלער יד ףיוא

 יּפָארַא ןיוש ייז ןעמ טָאה ,ןרָאוועג טעגרהרעד זיא רענלעז יד ןופ רענייא זַא ,טשרע

 קיצנַאװצ ןוא עכעלטע ןופ טסָארפ ַא ןעוועג טלָאמעד זיא סע .טייז ַא ןיא לסיבַא טריפעג

 יש ןיא רעפרעק ןבלַאה ןזיב טעשזדָארבעג עלַא ךָאנ ייז ןבָאה וצרעד ןוא ,דַארג
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 יד !ןיא סָאװ ,טלעטשעגּפָא ייז ןוא רעטעמָאליק ןעצ א טריפעגּפָא ייֵז טָאה ןעמ

 ןענעז טציא ןוא לקירב ַא טייז רענעי ןופ ךיוא ןסירעגרעביא ןבָאה םירעיופ עשיפרָאד

 טימ לופ גוצ א טײטש סע .ןטייז עלַא ןופ טלגנירעגמורַא (סעצווָארוילטעּפ יד) ייז

 ןבָאה סעצווארוילטעפ עטעוועדליוועצ יד .םירעיופ יד טימ ךיז טגָאלש ןוא רעטילימ

 סעטיב ןוא ימ סיורג ךָאנ רָאנ ןסישרעד טלָאװעג רָאג ייז ןוא עיצַאגעלעד יד ןעזעג

 טשרע .ןענַאטשעגּפָא טסַארפ ןפיוא ייז ןענעז העש 4 .ןרָאװעג ןסָאשרעד טשינ ייז ןענעז

 ןָאגַאװ-דרעפ ןקיצומש ןטלַאק ַא ןיא ןייגוצניירַא טביולרעד ייז ןעמ טָאה ,טנווָא טכַא

 יז ןוא ןריציפָא ףיורַא ןענעז טרָאד ןוא ,"קענַאטסלופ, ַא זיב ןרָאפעגּפָא ןענעז ייז

 ןיילא עיצַאגעלעד יד .ןסָאשרעד ייז ןרעוו םורַא העש 2 ןיא זַא ,"הרושב, יד טגָאזעגנָא

 ןביז עשירפ ןעמוקעגוצ ךָאנ ןענעז ָאד רָאנ ,ןעוועג ריקפמ גנַאל ןיוש ןבעל רעייז ןבָאה

 .ןבעל ןטימ ןדיישעצ טלָאװעג טשינ ךיג ױזַא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןעיורפ

 .ס ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןרָאפ ןביױהעגנָא ןָאגַאװ רעד רעטייוו טָאה טנווָא 1

 טכאנייב .דלעפ ןטימ ןיא טייז א ןיא ץעגרע טלעטשענּפָא ןָאגַאװ רעד ךיז טָאה טרָאד

 : ךעלקערש ןעוועג זיא ןעזסיוא רעייז .םיניילת יירד ןָאגַאװ ןיא ןיירַא גנילצולפ ןענעז

 ןיוש ןענעז ייז .סרעסעמ ןוא רעוועג יילרעלַא טימ סיפ יד זיב ּפָאק ןופ טנפָאוואב

 יז וצ ןָאט םענ א ךיז יו הביס עטסנעלק יד טכוזעג ...טעברַא רעד וצ טיירג ןעוועג

 גנונעפָאה םוש ןייק ןצרַאה ןיא רָאג ןיוש ןבָאה ןָאזרעּפ 22 יד .ןבעל רעייז ןקידנע ןוא

 עכעלשטנעממוא יד וצ ךיז קידנקוקוצ ,ןיילַא ךַאוו יד רָאנ .ןביילב ןבעל וצ טַאהעג טשינ

 -רעביא געט עכעלטע יד ןופ ךשמב ןבאה ןדיי עקידלושמוא עקיזָאד יד סָאװ ,ןדייל

 ןיוש ןענעז ייז ןוא סרעסעמ יד ןיוש ןפרַאש םיניילת יד יוו קידנעעז ןוא ןטילעג

 רעכעלשטנעמ רעד ייז ןיא טקעוורעד גנילצולפ ךָאד ךיז טָאה -- טעברַא רעד וצ סיירג

 ןיוש ךיז ,הביס םוש א ןָא ,םיניילת יד ןליופַאב ייז ןבָאה ךעלקילבנגיוא ןוא קנופ

 ךיז טָאה'ס ןוא ןײגסױרַא טלָאװעג טשינ ןבָאה ךעלנייוועג םיניילת יד .ןעיצקירוצ

 ןיא סָאװ ,תויח ייווצ עבלעז יד ןשיווצ ,רעדירב ענעגייא ןשיווצ ףמַאק ַא ןביוהעגנָא

 -כעלשטנעמ יד ןוא ,טייקכעלשטנעמ ןופ ליפעג סָאד טקעוורעד טרָאפ ךיז טָאה רענייא

 םעד ןזָאלרַאפ טזומעג םיניילת יד ןבָאה ףמַאק ןצרוק ַא ךָאנ :טגיזעג עקַאט טָאה טייק

 סָאװטע ןבָאה ןאזרעפ 22 יד ..סנבעל ענעגייא ערעייז ראפ קידנבָאה ארומ ,ןָאגַאװ

 .הנושמ-התימ רערעכיז ַא ןופ לייוורעד ןרָאװעג לוצינ סנ א ךרוד :טמעטָאעגּפָא רע ירפ

 ןעמונעג ייז טָאה'מ ןוא ,ןייגסיורַא ןסייהעג ןעמעלַא גנילצולּפ ךַאװ יד טָאה גָאטרַאפ

 ןטסּווואבמוא ןרַאפ פעק יד ןגיובעג ןבָאה ייז .טסווועג טשינ ץלַא ייז ןבָאה ןיהּווו ,ןריפ

 יד טָאה רע ןוא .ס עיצַאטס רעד ןופ טנַאדנעמָאק םוצ טכַארבעג ייז טָאה'מ .לַאזקיש

 ךיילג ךיז טָאה .ס טָאטש יד .גנושרַאפסיוא ןַא זיב טריטסערַא ךיז ייב ןָאזרעּפ 2

 ךרוד ןוא ,םיבורק עטנעָאנ ןטרָאד טַאהעג ןבָאה עיצַאגעלעד רעד ןופ ךס א ,טסווורעד

 וצ ייז סעפע טימ ןעימַאב ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה ןגעוומוא ןוא ןגעוו ענעדישרַאפ

 עלַאסָאלַאק א טנַאדנעמָאק םעד טלָאצַאב טָאה ןעמ זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד .ןפלעה

 ,שינרעטַאמ ןוא ימ עסיורג ךָאנ ןוא לבור רעטנזיוט קילדנעצ עכעלטע ןופ עמוס

 :טקידנעעג טשינ ךָאנ ךיז טָאה טימרעד .טעבנגעגסיורַא עיצַאגעלעד יד ןעמ טָאה
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 ןשטילגסיורַא טזָאלעג ךיז ייז טָאה רע סָאװ ,ןרָאװעג טריטסערַא זיא טנַאדנעמָאק רעד

 רעדילגטימ יד .טיוט םוצ ןרָאװעג טפשמרַאפ רַאפרעד עקַאט זיא ןוא טנעה ענייז ןופ

 יד ןעמוקַאב ןבָאה ייז זיב ,ןעוועג דנו"ענ טייצ עגנַאל ַא ןענעז עיצַאגעלעד רעד ןופ

 .םייהַא ןרעקקירוצ ךיז טייקכעלגעמ

 עזָאלמייה ןרעוו רימ :7 לטיּפַאק

 טזומעג רעטייוו סעצווֶארוילטעפ יד ןבָאה ,תוירזכא ןוא ריקליוו ןכָאװ רָאּפ א ךָאנ

 גנילצולפ סעקיװעשלָאב יד ןבָאה ןגרַאמירפ םענייש ןייא ןיא .טָאטש רעזדנוא ןזָאלרַאפ

 טרעטנענרעד ךיז ןבָאה ייז .טָאטש רעזדנוא ףיוא ףירגנָא ןקרַאטש א טכַאמעג רעטייוו

 ןצרוק א ךָאנ .אפוג טָאטש ןיא ןעמוקעגרַאפ ןיוש זיא טכַאלש יד ןוא טָאטש רעד וצ

 ןיוש ןענעז לָאמ סָאד .ןטערטּפָא טזומעג ןצנַאגניא סעצווַארוילטעפ יד ןבָאה ףמַאק

 ןעמוקעג ןיוש ןענעז ייז טימ רָאנ ,ןיילַא סעקיוועשלַאב עגיה ערעזדנוא ןעמוקעג טשינ

 עכלעוו ,רעייגסופ ןוא עירעלַאװַאק ;ײמרַא רעשיסור רערעלוגער רעד ןופ ןעגנולייטפָא

 טכַאמעג טָאטש ןיא ןיוש ןבָאה ייז .ריביס ןופ ,דנַאלסור-סיורג ןופ טמַאטשעג ןבָאה

 ךיוא ןבָאה יז ;סעקוועשטיפ עלַא טימ רעגייטש ןשיטסיוועשלַאב ןטיול "גנונעדרַא,

 עקַאט ןיוש ייז ןוא (טנגוי עשיטסינומָאק) ?סעצלָאמָאסמָאק, ןריזינַאגרָא טריבורפ

 ןיא .ןבעגעגנייא טשינ ייז ךיז טָאה סע רָאנ ,ײמרַא רעד ןופ ןעייר יד ןיא ןעיצניירַא

 ךיז טָאה רַאפרעד .ןעװעג ענדעשז טשינ רימ ןענעז ןעגנולמַאזרַאפ ןוא ןעגניטימ

 רעד ןיא .ןגירק וצ טיירב לקיטש א ןעוועג רעווש זיא סע :טקרַאטשעג רעגנוה רעד

 עוויסנעפַא עקרַאטש א טכַאמעג ,ןבילקעג תוחוכ ךס א רעבָא סעקיוועשלַאב יד ןבָאה טייצ

 .ענווָאר רעטניה זיב טגָאיעג ייז ןוא סעצווַארוילטעפ יד ףיוא

 עכלעוו .סעצווָארוילטעפ יד : טיירדעגרעביא לדער סָאד רעבָא ךיז טָאה ןכיג ןיא

 ןוא טכַאמעג סעיצַאזיליבָאמ עסיורג ןבָאה ,עניארקוא ץנַאג ףיוא טשרעהעג ןיוש ןבָאה

 ייװעשלָאב יד .ןסיוטשעגקירוצ סעקיוועשלַאב יד ייז ןבָאה ןטפערק עטקראטשראפ טימ

 רעד זיב ןיוש ייז ןענעז געט 2 ןופ ךשמ ןיא ןוא קירוצ ןפָאלעג לענש-ץילב ןענעו סעק

 רעזדנוא םורָא טלעטשעג רעטייוו ךיז טָאה המחלמ יד .ןעגנַאגעגקירוצ .ס עיצַאטס

 טנרעלעגנָא טוג קידנעייז .קינַאּפ עכעלקערש א ןרָאװעג רעטייוו זיא טָאטש ןיא .טָאטש

 רשפא ןרזחרעביא לָאמ טייווצ ַא ךיז ןָאק'מ זַא ,קידנעייטשרַאפ ןוא לָאמ ןטשרע םענופ

 -רעביא רעטייוו טַאהעג טשינ ןליוו ןייק ןוא חוכ ןייק ןיוש טָאה רענייק ...? רעגרע ךָאנ

 יד סָאװ ,גָאט םעד ןיא ..טנאה רעד ןיא המשנ יד ןטלַאה ןוא טָאטש ןיא ןביילבוצ

 ,קיטנָאמ ןעוועג זיא סָאד ,טָאטש יד ןריאוקאווע ןעמונעג ךיז ןיוש ןבָאה סעקיוועשלַאב

 ןוא טָאטש יד ץזָאלרַאפ ןסָאלשַאב טָאטש עצנַאג יד טָאה ,ט"ערת םירופ ראפ ןכָאװ 2

 יז ,ןרָאפסיורַא טזָאלעג טשינ סעקיװעשלָאב יד ןבָאה טשרעוצ .ןגָארט ןגיוא יד ּוװ ןייג

 טנָאקעג טשינ ךיז טָאה רענייק ןוא ןטייז עלַא ןופ טלעטשעג ךאוו א לעיצעפס ןבָאה

 טנעז ריא לייוו ,אנוש ןטימ ןביילב טשינ ךעלקריוו טליוו ריא ביוא .ןעמוקַאבסיורא

 טונימ רעטצעל רעד זיב זדנוא טימ טביילב ָאט -- טהנעטעג ייז ןבָאה -- יירטעג זדנוא
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 ךס ַא לייוו ןוא ,ימ רעסיורג ךָאנ ...אנוש ןגעק ןקידייטרַאפ םענייאניא ךיז ןלעוו רימ ןוא

 -- טדערעג םירוביד עטושפ רָאג ןבָאה רימ עכלעוו טימ ,עגיה ןעוועג ןענעז רעריפנָא

 .גנילירפ"ברע ןעוועג ןיוש טלָאמעד זיא'ס .ןפיולטנַא וצ טביולרעד זדנוא ןעמ טָאה

 דלימ ץנַאג ןוא ,טאטש רעד רעביא ןלארטש ענעדלָאג עריא ןסָאגעצ טָאה ןוז יד

 ןוז יד .וצ-טכַאנרַאפ ןעוועג ןיוש זיא סױרַא טָאטש ןופ ןענעז רימ ןעוו .טמערַאװעג

 ןעיולב םעד רעייפ רעקיטש עטיור טימ ןדנוצעגנָא ןוא ןזָאלּפָארַא ןעמונעג ךיז טָאה

 עדנצייר ענעדישרַאפ יד טימ לטנַאמ-רופרופ ןקיזָאד םעניא טָאה למיה רעד .למיה

 ןלעטשּפָא ךיז לסיבַא טסולגעג ךיז טָאה סע ןוא ,קיטכערפ רָאג ןעזעגסיוא ןרילָאק

 קידנעוט-קילב א ?ןכָארקעג ּפָאק ןיא סע זיא ןעמעוו רָאנ ,סעילידיא יד ןטכַארטַאב ןוא

 טימ ךעלרופ ךיז ןפעלש םַאוגנַאל םָאזגנַאל יוו ןעזעג ןעמ טָאה ּפָארַא ןגיוא יד טימ

 : רעייגסופ תורוש עגנַאל ןגיוצעג ךיז טָאה ייז ךָאנ .ןכַאז-בוטש ערעדנַא ןוא טנַאוועגטעב

 ןשידיי ןופ :רעקיטכיר ,תולג ןשידיי ןופ דליב א ,טלַא ןוא גנוי ,ןדיי עטכשוחראפ

 ןגיוא סדיי ןדעי ןופ .טקיטייוועג קידארומ סעפע טָאה ץרַאה סָאד ...תולג ךותב תולג

 טביירט סָאװרַאפ ? סָאווראפ : יירשעג-ייוו ןסיורג ןטלַא םעד טנעקרעד ךיג ןעמ טָאה

 ..? פעק ערעזדנוא וצ סיוא ןעמ טזָאל ץלַא ןוא ףָאש עטזָאלרַאפ יוו םורַא זדנוא ןעמ

 ןרעדנַאוו רעטייוו ךָאנ רימ ןפראד ? תולג רעשידיי רעטלַא רעד קיצניוו ךָאנ זיא סע

 עדעי סָאװ ,לגייפ ןוא תויח ןופ רעגרע רימ ןענעז יצ ..,? ןטייווצ ןיא טרָא ןייא ןופ

 ךיז ,ןרילָאק עדנצייר "ד ןטלַאהַאב זייווכעלסיב טָאה למיה רעד ?טסענ ריא ךיז טָאה

 טליפ רע ,קיטנעק ,שינרעטצניפ טימ טקעדַאב ךיז ןוא לטנַאמ-רוּפרוּפ םעד ןוטעגסיוא

 ןטלָאװ ייז ךיילג ,געוו םעד ןטכיולעגוצ זדנוא ןבָאה ךעלדנרעטש עכעלטע !טימ זדנוא

 ..!ךיוא גָאט רעייא ןעמוק ךָאנ טעוו סע !ױזַא טשינ טגרָאז ךעלעדיי : ןגָאז

 ןיא דיי ןקיצנייא ןַא ןענופעג ןוא ,ףרָאד א ןיא ןעמוקעגנָא לייוורעד ןענעז רימ

 רעזדנוא טרעיודַאב ,ןעמונעגפיוא ךעלטניירפ רעייז זדנוא טָאה רע .ןעורּפָא ךיז ףרָאד

 טשינ ןשטנעמ עגנעמ רעסיורג רעד רע טָאה עגָאלדָאּפ לקיטש א יוו רעבָא רעמ ,רעצ

 -עגסיוא רעדעי ךיז טָאה עטרעיורטראפ ןוא עטמותירַאפ ,םילבא יוו .ןבעג טנָאקעג

 ןרעטלע ערעזדנוא יוו יוזַא טנייוועג רעטיב ןוא ץַאלּפ עלעקיטש גנע ןייז ףיוא טיירפש

 רענעגייא ןַא ןופ םעט ןתמא םעד טליפרעד טשרע ןעמ טָאה ָאד .לבב ןופ ןכייט יד ףיוא

 ןטנעָאג םעניא ןעגנַאגעג טנווָא םעד ךָאנ ןענעז ערעדנא ..!דנַאלרעטָאפ 8 ,םייה

 -עגפיוא ןייפ רעייז זדנוא טָאה .וו לטעטש סָאד .ירפ ןגרָאמ עקירעביא יד .וו לטעטש

 -נסע טלייטעג ,ןגעוו-טרעזדנוא ןופ ןעגנוניווו ןעזעג ,טעטימָאק א טעדנירגעג ,ןעמונ

 סעקיוועשלַאב עדנטערטּפָא יד .וו ןייק ןעמוקעגנָא ןענעז ירפ קיטשרענָאד .וו .א .א גראוו

 רעלעיצעפס ַא ןעמוקעג ןיוש זיא טנווָא ןיא ןוא .וו ןופ קעװַא ייז ןענעז ירפ קיטיירפ ןוא

 ןיוש ןענעז סעצווַארוילטעפ יד זַא ,הרושב רעד טימ .וו ןייק טָאטש רעזדנוא ןופ חילש

 טָאה ארוילטעפ !השעמ יד זיא סָאװ .קיאור ןעגנַאגעגכרוד ץלַא זיא'ס ןוא טָאטש ןיא

 ןיא זדנוא וצ ןוא ,טנָארפ ןפיוא עטשרע יד טקישעג ייז ןוא ןדיי ךס א טריזיליבָאמ

 'ילבעגרעביא יד .ןסעצסקע ןופ ןטיהרַאפ ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ךס א ןיירַא ןענעז טָאטש

 טשינ טכַאנ עצנַאג ַא קיטשרענָאד ןענעז סעילימַאפ קילדנעצ עכעלטע טָאטש ןיא ענעב
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 סָאװ ,טרַאוועג קערש טימ ןוא ןטייז עלַא ןופ ןעוועג ןסָאלשעגמורַא ןענעז יז .ןפָאלשעג
 ןיוש ןענעז ,טָאטש ןיא ןעמוקעג גָאטרַאפ ןענעז רענלעז עשידיי יד זַא .ןייז טעוו סע
 רענלעז יד ןזייוו ןעמונעג ןוא סעטרעיופ ןוא םירעיופ ןסַאמ טיירג ןענַאטשעג קרַאמ ןיא
 .הרוחס ןבילברַאפ סעפע ךָאנ זיא סע ּווו ,ןשטנעמ עכייר ָאד ןענעז סע ּוװ

 יז ןוא ןעוועג דבכמ טוג סעקישטשמָארגָאּפ עקיזָאד יד ןבָאה רענלעז עשידיי יד
 .טשינ טרעפטנע רענייק ,רעזייה יד ןיא ןּפַאלק ןעמונעג ייז ןבָאה ךָאנרעד ,ןבירטעצ
 ךיז ןבָאה ןדיי ענעבילבעגרעביא יד זַא .סרעלעק יד ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןבָאה ךס ַא
 .ייז טימ טיירפעג ךיז ןוא רעזייה יד ןיא ןעמונעגניירא ייז ןעמ טָאה ,טסווורעד ךָאנרעד
 שטָאכ .סיורג ןעוועג זיא העידי דעלעיצעפס רעד ךָאנ .וו ןיא החמש רעזדנוא ךיוא
 .וו ןייק ךיוא ןיוש ןענעז טכַאנרַאפ תבש ...לארטש רעקיטכיל ַא קילבנגיוא ןייא ףיוא

 ןכַאמ ןביוהעגנָא טרָאד ןבָאה ייז .ןטסירק רָאנ רעבָא ,סעצווַארוילטעפ ןעמוקעגנָא
 ,ןגירשעג ייז ןבָאה !ַאהַא .עזָאלמייה ערעזדנוא ייז ןבָאה טפדורעג רקיע רעד ,ןסעצסקע
 ףיוא טריזינַאגרָא ןבָאה ייז ! סעקיװעשלָאב טנעז ריא + זדנוא ןופ ןפָאלטנַא טנעו ריא
 טּפַאכעג ןבָאה ייז ןעמעוו ,רעזייה יד ןיא ןוא ןסַאג יד ןיא געיעג ַא ןדיי ערעזדנוא עלַא
 טזומעג ךיז ןבָאה רימ .טריטסערַא ןוא ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ ייז ןבָאה ערעזדנוא ןופ
 קערש רעד ןופ .טלעפעג טשינ זדנוא ןבָאה תורצ ןייק ןוא ןטלַאהַאבסיוא געט עכעלטע
 ןטייקירעווש ןוא ימ סיורג טימ .טצַאלּפעג טשינ טָאה'מ סָאװ ןעוועג םיסנ זיא ןיילַא
 ןוא ןעוועג טלופרַאפ ייז ךרוד ןענעז ןגעוו עלַא לייוו ,םייהַא ןגָאלשרעד ךיז רימ ןבָאה

 ןיא .ןבעל ןטימ ןעוועג רעכיז טשינ זיא ,טּפַאכעג געוו ןפיוא ןבָאה ייז ןכלעוו ,דיי ַא

 רעטייוו קעווא דלַאב ןענעז רענלעז עשידיי יד :ןטסעבמַא ןעוועג טשינ ךיוא זיא טָאטש
 עטכעלש רעייז -- עטמַאַאב עכעלטע טימ טנאדנעמַאק א ןעמוקעגנָא ןענעז סע ןוא
 עבושח ערעדנַא ןוא בר םעד טריטסערַא .ןטסערַא עיינ טכַאמעג גָאט עלַא .ןשטנעמ
 ןדיי יד טעוו רע ביוא וַא ,טגָאזעג טנַאדנעמָאק םעד טָאה'מ לייוו ? סָאװרַאפ -- ןשטנעמ
 -עגנייא גנילצולפ םיא זיא לֶאמנייא .טלעג ךס א ןסערפסיוא ןענָאק רע טעוו ,ןריטסערַא

 ,סעבמַאב ןטלַאהַאב ןענעז טרָאד לייוו ,לוש רעסיורג רעד ןיא עיזיווער א ןכַאמ ןלַאפ

 ןרָאװעג לוצינ יז זיא םיסנ עסיורג טימ ןוא ןדניצרעטנוא טלָאװעג יז רע טָאה ךָאנרעד

 א ךָאנ ךיוא ,חספ רעביא קערש ןיא ייז טימ טבעלעגּפָא רימ ןבָאה ױזַא .הפירש ַא ןופ

 יבַא ,ןייז ףרַאד ױזַא זַא טניימעג ,ןרָאװעג קיטליגכיילג ץלַא וצ ןענעז רימ .רעמוז קיטש

 ..המשנ יד רעביא זדנוא טזָאל'מ

 טיוט ןוא רעגנוה : 8 לטיּפַאק

 ןוא קערש רעד ןופ ,ןשינעבעלרעביא ןוא תורצ עלַא יד ןופ טַאטלוזער סלַא

 טשינ טכָאנייב רענייק טעמכ ךיז טָאה טייצ עצנַאג יד סָאװ ,םעד ןופ ,ןעגנולפייווצרַאפ

 :טָאטש רעד רעביא עימעדיפע עכעלקערש ַא טיירפשרַאפ ךיז טָאה -- ןוטעגסיוא

 ,סופיט-קעלפ ףיוא ןרָאװעג ףאלש ןעמ זיא טעמכ רעזייה עלַא ןיא .סופיט-קעלפ רעד

 ,טיוט רעד .לָאמ עכעלטע טרזחעגרעביא סופיט רעקיזָאד רעד ךיז טָאה ךס א ייב ןוא
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 ןוא טָאטש רעד רעביא ןעלגילפ עצרַאווש ענייז טיירפשרַאפ טָאה ,רעמַאזיורג רעד

 ןופ ןענעז ןשטנעמ עגנוי רעקילדנעצ :תונברק ךס ַא ךעלגעטיגָאט ןעמונעגוצ טָאה

 זיא רעוו ןטלעז ןוא טיוט ןטימ טלגנַארעג ךיז ןבָאה רעטרעדנוה ,ןעגנַאגעג טלעוו רעד

 טרעדנוה רעבירַא ןעמונעגוצ סופיט-קעלפ רעד טָאה רעמוז ןרעביא .רעצנַאג א סױרַא

 .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעזדנוא ןופ תושפנ

 עמערָא ךס ַא .סופיט-קעלפ םענופ רעגרע ןעוועג זיא ,ןלַאפ ךס ַא ןיא ,רעגנוה רעד

 "ךאלמ םענופ סמערָא יד ןיא טייהרעליטש ןלַאפניירַא טלָאװעג ןרעג ןבָאה ןשטנעמ

 םענופ בור רעד .רעגנוה ןופ טסנעפשעג סָאד ןגיוא יד ןגעקטנַא ןבָאה רעדייא ,תוומה

 : ןעמ טָאה ןסעגעג .ןעזעגנָא טשינ ןגיוא יד ראפ טיורב ןייק טייצ עקיזָאד יד טָאה טָאטש

 עכעלטע ןגירקעג טָאה סָאװ רעד .סנסע עשהמהב ערעדנַא ןוא סעדאלאשז ,עכַאקַאמ

 שטנעמ ןטסכעלקילג םעד רַאפ .ךעלקילג ןעוועג זיא ןטשרע םוצ ןשימוצוצ לעמ טנופ

 ןופ .טיורב לקיטש א טימ ןסענָא טַאז טנָאקעג ךיז טָאה סָאװ ,רעד טנכערעג ךיז טָאה

 טיורב ןעוועג זיא "לַאעדיא, רעד רָאנ ,טדערעג טשינרָאג ןיוש ןעמ טָאה טיורב ןייר

 ,סעלָאסַאפ :ןתלוספ ײלרעלַא טשימעגוצ ןעוועג ךָאנ זיא וצרעד סָאװ ןעיילק יד טימ

 עלַאמרָאנ טשינ יד ןוא רעגנוה רעד .זָאלג טימ ךעלדנייטש לָאמ שרעדנַא ןַא ןוא ,יורטש

 ןבָאה סעימעדיפע יד ןוא םזינַאגרָא ןפיוא טקריוועג קרַאטש ךעלנייוועג ןבָאה סנסע

 רעביא טיירפשעצ ךיז ןבָאה רעניווונייא טייהרעמ יד .טיירפשראפ רעקראטש ץלַא ךיז

 .טיורב לקיטש א ןעקנעש ןלָאז ייז םירעיופ יד וצ טינקעג ןוא טקובעג ,רעפרעד יד

 ןוא תוכאלמ-ילעב עלַא .טייקיניילק א רַאפ ךרפ תדובע לכ ןוטעגּפָא ייז טָאה ןעמ

 וצ ,בוטש וצ בוטש ןופ ןעגנַאגעג ןוא רעפרעד יד רעביא טזָאלעצ ךיז ןבָאה רעלדנעה

 ןוטעג ייז רַאפ ןעמ טָאה ץלַא ,ןפיוק רעדָא ןכאמ סעפע רע ףרַאד רשפא ,רעיופ ןדעי

 רעוו ,סרעכעה סעפע ןופ ןסעגרַאפ טָאה ןעמ .ןבעגעג ןרָאק טנופ עכעלטע ןבָאה ייז יבַא

 טָאה טיורב לקיטש ןרַאפ ףמַאק רעד .ןטעברַא-רוטלוק ןוא עקיטסייג ןופ טסעומש

 טפיוקרַאפ ןבָאה ןסַאלק ערעכייר ערעכעלגעמרַאפ יד ,ןעמונרַאפ ןָאנבױא םעד םוטעמוא

 ױזַא זדנוא ייב זיא סע .ןגירק וצ ןסע יבַא גנוריצ ןוא םישובלמ עטסרעייט יד ךיז ןופ

 .."םשפנ בישהל ,לכאב םהידמחמ ונתנ, :ןרָאװעג םייקמ םורַא

 ןעייג עשיליופ יד : 9 לטיּפַאק

 יד יוו ןקרעמַאב טנָאקעג ןיוש ןעמ טָאה 1919 יאמ ןופ געט עטשרע יד ןיא

 ןכיגניא ךיז ןלעוו ייז ןוא ךיז רעטנוא ןדָאב ןייק טשינ ןיוש ןבָאה סעצווָארוילטעּפ

 טָאה רעדעי ,טַאהעג טשינ רעטנעצ ןטימ גנודניברַאפ םוש ןייק ןיוש ןבָאה ייז .ןלַאפעצ

 רעטקַארַאכ רעד ןגָארטעג ןיוש ללכב טָאה סע ןוא ,טלָאװעג טָאה רע סָאװ ןָאטעג

 ןריאוקַאווע ייז זַא ,טקרעמאב ךיוא רימ ןבָאה ןכיגניא .ןעגנולײטּפָא עשינאזיטרַאּפ ןופ

 ףיוא רָאנ ,ןעגנַאלק ענעדישרַאפ טריסרוק ןבָאה טָאטש ןיא ,טָאטש יד ךעלסיבוצ ןיוש

 לָאמ עלַא ךיז טָאה רעבָא גנַאלק ןייא ;ןסיוו טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה תמא זיא'ס לפיוו

 עשיליופ יד זַא ,גנַאלק רעד ןעוועג זיא סָאד .טקיטעטשַאב ךיז עקַאט ןוא ,טרזחעגרעביא
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 יוג ןיבו םידוהי ןיב חרות ןיד

 הכיפהה ינגראממ ,ימוקמ ירצונ -- ץיבוקסל השימשכ ,םיסורה ןוטלש ןמזב

 השאי עבת ,יאבצה רסימוקה היה -- ,יקסדפורוקס ןמטהה תונוטלש דגנ תימוקמה

 התיה רשא העיבתה יהוזו .הרות-ןידל קפרח .או ןמליג .ד תא ,השימ לש ויבא ,ץיבוקסל

 ךיישהו ותיב לוממ רשא עונלוקה ןינבב םנימטהש םייפגמ גוז היה ול :ץיבוקסל יפב

 ךשמהב .םוחקל םהש ,םיעבתנב דשוח ןכ לעו ,םאצמ אל ,םתחקל ואובב .קפרחלו ןמליגל

 אוה יכו ,םיפגמה תא שממ םיעבתנה ידיל רסמ אל םנמאש ,עבותה הדוה רוריבה

 .םתושרב םיפגמהש םהב דשוח אוה תאז םע ,םתעידיב אלש עונלוקה ןינבב םנמט

 ינא, :םיעטה ,חדקא ודיבשכו ץיבוקסל השימ רסימוקה ,ברה תיבל אב םייתניב

 אל ,הארנכ םירחא "םימזיא;) םזילופונומ דגנו םזילטיפק דגנ ,םזילקירלק דגנ ימצעב

 וב הריא דוע ידי ומבו רנויצולובר-רטנוק אוה יבא .םירנויצולובר-רטנוק דגנו (עדי

 .רורב היה םויאה ."ותימאל קדצ ןיד עבות יננה ,הז הרקמב ,םיתניב ,ךא .הז יחדקאב

 ויה אלש י"פעא ,עבותה תא תוצפל ידכ ףסכ םוכס םלשל םינכומ ויה םיעבתנה

 רחאל .םימשאכ ואריי אלה ,םלשל ומיכסי םא יכ ?רבדה השעיי דציכ ךא .םימשא

 ךייעל תוהש ול אהת,ש ידכ ,רחמל ןידה-קספ ןינע תא ברה החד םידדצה תעימש

 לע יכ ,ןידה-קספ תא םהל עידוה ןמצלז ברהו ןידה-ילעב ועיפוה רחמל ."םירפסב

 ,םיקלוד םירוחש תורנ דיל ,שדוקה ןורא ינפב ,תסנכ-תיבב העובש לבקל םיעבתנה

 .קזנה םולשתמ םירוטפ ויהי ,ועבשישכו

 םכל ועד, :רמאו ברה םהב רעג ןאכ .עבשיהל םינכומ םה יכ ,ועידוה םיעבתנה

 תא תוחדל יתעדב ןיאו תויהו ,עבשיהל םכל ןתא אל הז שדוחבו ,םויה לולא שדוח יכ

 תא עבקו ,"קזנה תא םלשל םכילע ןכל ,םיעבשנ ןיא ירשתב םג יכ ,םיישדחל העובשה

 ...םוכסה

 רסימוקה םגש ,הארנכו םיצורמ ואצי םידדצה ינשו םוכסה תא ומליש םיעבתנה

 השי יוגה יכ ,שידיאב להנתה הרות ןידה ,בגא .ןידה קספמ הצורמ היה ,יאבצה

 .שידיא רבדל ביטיה ץיבוקסל

 תחא"העשל םיטסינומוק

 ודרשמל יאבצה רסימוקה סייג ,םיסורה ידיב היה ריעב ןוטלשה תע ,1919 תנשב

 .םיסיוגמה לע יתינמנ ינא ; דחא ירצונ ינלופו םידוהי הרשעמ בכרומ היהש םידבוע רבח

 .רוחש םחל הרטיל ונלביק ,הדובעה רחאל ,םוי לכ ךא ,ונלביק אל רכש

 םיטייבוסהש ,ונל ררבוה .םיזגרא ךותל דרשמה-יקית תא זוראל וניווטצנ דחא םוי

 רשא ,ונב םינלופה תמקנמ ונששח .םיברקתמ םינלופה יכו ריעה תא בוזעל םיננוכתמ

 ."םזינומוק, ןוועב ןידל ונודימעי יאדו

 עונלו ףרטצהל ונצעי אוה ךא ,וניתוששח תא וינפב יתעבהו רסימוקה ןגסל יתינפ

 דע םוקמב ראשנ ,ריעה ינב ,ונאש בטומ "ןינעה תבוטל, יכ ול יתרבסה .םיסורה םע
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 יד טזָאלרַאפ ךיילג ןבָאה ןקַאילָאּפ יד .ןיירַא טָאטש ןיא ןסָאשעג טרָאד ןופ ןוא עיצַאטס

 עלַא רָאג ןענעז סָאד זַא ,ןעזעג רימ ןבָאה ָאד .ןײרַא ןענעז ןקיוועשלַאב יד ןוא ,טָאטש

 יז ךיז טָאה סע ןוא רעדלעוו יד ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןבָאה סָאװ ,הרבח ערעודנוא

 ןוא טלעטשעגפיונוצ עפורג עשינאזיטרַאּפ א ייז ןבָאה ,םייהַא טקנעבראפ ,סיוא טזייוו

 ןעמקעגנָא רעהַא ןיוש ןענעז םורַא געט רָאּפ ַא ןיא .טָאטש ןיא ןסירעגניירַש ךיז
 : םיגהנמ ערעייז ןריפנייא ןביוהעגנָא ןבָאה ייז ןוא ,ףליהוצ ייז ןעגנולײטּפָא ערעדנַא

 ןייגקעווא ןפרַאד ןלעוו ייז זַא ,לַאפ ןיא : טייקיניילק ןייא טלָאװעג ייז ןבָאה ,סנטשרע

 רעטיור רעד ןיא ןטערטניירַא ןיוש ייז ןפרַאד רעבירעד ,ייז טימ ןייגטימ עגנוי עלַא ןזומ

 ץעגרע ךאנ זיא'ס יוו ,סעיציזיווקער ףכית ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,סנטייווצ ; ײמרַא

 רעגרע ךס א ןענעז ייז ;ןעמונעגוצ ייז ןבָאה ,גרַאוונסע רעדָא הרוחס לסיבַא ןבילברַאּפ

 עכלעוו ,םירעיוּפ עשיטָאטש ןעוועג ןענעז סָאד לייוו ,סעקיוועשלַאב ערעדנַא יוו ןעוועג

 ..טַאהעג תונובשח עטַאוורפ ךס א טימ ןבָאה עכלעוו ןוא טנעקעג ןעמעלַא ןבָאה

 ןשטנעמ שממ ,ןטייקפַאלש יד ןוא רעגנוה רעד טקרַאטשעג טָאטש ןיא ךיז ןבָאה לייוורעד

 יוזא טליפעג טשינ ךיוא ןיוש ךיז ןבָאה סעקיוועשלַאב יד ...ןלאפעג ןסַאג יד ןיא ןענעז

 ןוא תוחוכ עשירפ ןעמונעגפיונוצ ןבָאה ןקַאילָאּפ יד זא ,טסעומשעג טָאה'מ ,רעכיז

 סעקיוועשלַאב יד :עטציירעצ א ןעוועג זיא גנומיטש יד .ןכַאמ ףירגנָא ןַא ןכיגניא ןליוו

 ןיא ןירַא טשינ ןטערט ייז סָאװרַאפ ,גנורעקלעפַאב רעד ףיוא ןעוועג סעכ ןיא ןענעז

 ליפיוזַא ןפראוו ייז סָאוו ,ייז ףיוא זגורב ןעוועג זיא טָאטש יד ןוא ,ײמרַא רעטיור רעד

 ףיוא טָאה סָאװ ,לאפוצ רעכעלקערש א ןעשעג טָאטש ןיא זיא לייוורעד ...ןָא קערש

 טגירקעצ סעפע ךיז טָאה סעקיוועשלָאב יד ןופ רענייא :ארומ א ןפרָאװעגנָא ןעמעלַא

 טלָאװעג טשינ טסיזמוא םיא טָאה רענעי סָאװ ,ןסָאריּפַאּפ לקעפ א רעביא דיי א טימ

 סָאװ ,טכַארטַאב ךיז רע טָאה קידנעייגקירוצ ,סעכ טימ םיא ןופ קעװַא זיא ןוא ןבעג

 טימ ךיז קירוצ ןפָאלעג רע זיא ? דיי ןווישראפ ןקיזָאד םעד ןגייווש םיא טעוו רע טסייה

 ןסיורד ןיא זיא טרָאד .רעירפ זיוה ַא ןיא רָאנ ,םיא ןפארטעג טשינ ןוא ןענעכערפַא םיא

 רעליטש סלַא טָאטש ןיא ןעוועג טבילַאב זיא סָאװ ,דיי רערעטלע ןא ןסעזעג קענַאג ןפיוא

 טריפעגּפָארַא ,רענעי זיא סָאד זַא ,קידנעניימ רע טָאה דיי ןקיזָאד םעד .רעכעלרע ןוא

 געט רָאּפ א ךיז טָאה דיי רעד .ןסָאשרעד ךיילג ןוא טנָאוו םוצ טריפעגוצ ,קענַאג םענופ

 ןעגנַאגעגמורַא ךיז זיא רעדרעמ רעד .ןברָאטשעג ךָאנרעד ןוא טיוט ןטימ טלגנַארעג

 ,טרָאװ א םעד ןגעוו ןענָאמרעד טַאהעג ארומ ךָאנ טָאה ןעמ ןוא יירפ

 זַא ,ןסָאלשַאב ןוא גנולמַאזרַאפ א טכַאמעג סעקיװעשלָאב יד ןבָאה 1919 ילוי בייהנָא

 רעד ןיא ייז וצ ןטערטניירַא טשינ ןגרָאמ זיב ןלעוו רָאי 20 זיב 18 ןופ ןדיי יד ביוא

 ..ןפיול עקירעביא יד ןיוש ןלעוו ,ןסישרעד ייז ןוא ןדיי 10 ןריפסירַא ןעמ לָאז ,ײמרַא

 סע ןוא ,ןכעלקריוורַאפ וצ סָאד רעווש טשינרָאג זיא ייז ייב זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה רימ

 ןרָאװעג גנילצולפ זיא טכַאנרַאפ .קינַאּפ עסיורג ַא ןרָאװעג טָאטש ןיא רעבירעד זיא

 ןעייטש ןקַאילָאּפ יד זַא ,טסּווורעד ךיז טָאה'מ ,יירעסיש עסיורג א טָאטש רעד רעטניה

 ןיא ןוא ןפָאלטנַא ןבעל ןטימ םיוק ןענעז סעקיוועשלָאב יד .טָאטש רעד רעטניה ןיוש

 סָאד זַא ,טניימעג ןבָאה רימ .ןעוועג טָאטש ןיא ןקַאילָאּפ יד ןיוש ןענעז םורַא העש ַא
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 ןבָאה ייז .טַאהעג תועט ַא רעבָא ןבָאה רימ .לָאמ עטשרע סָאד יוו רעטילימ ַאזַא ןייז טעוו
 זַא ןוא ,סעקיװעשלָאב יד ןפלעה רימ זַא ,טָאטש רעזדנוא ףיוא לובלב ַא טכַאמעג ךיילג

 סע .וו .א .א סעקיװעשלָאב יד טכַארבעגניירַא לעיצעּפס רימ ןבָאה לָאמ עטשרע סָאד

 ךָאנ זדנוא ןעוט סעקיװעשלָאב יד ,אברדַא זַא ,תונעט ערעזדנוא ןפלָאהעג טשינ טָאה
 רעד ףיוא טגײלעגפיורַא ןבָאה ייז .ןסיוו טלָאװעג טשינרָאג ןבָאה ייז .ןָא תורצ עסיורג

 טָאה טָאטש יד עכלעוו ,לבור טנזיוט טרעדנוה -- עיצובירטנָאק עמוס עסיורג ַא טָאטש
 טלעטשעגנָא ןבָאה ייז ,ןפלָאהעג טשינ רעבָא טָאה'ס .ןלָאצַאב וצ טַאהעג טשינ ןפוא םושב

 טעוו העש רעד ןוא רעד זיב ביוא זַא ,טעשַארטסעג ןוא טָאטש רעד ףיוא ןטָאימעלוּפ

 ןלָאז ייז ,ןטעב ןפָאלעג זיא ןעמ .טָאטש יד ןרעקרעביא ייז ןלעוו ,ןייז טשינ טלעג סָאד

 וליפַא ןיוש ןבָאה ייז .ןפלָאהעג טשינ טָאה סע רָאנ ,טסַאל ערעווש יד ןרענעלקרַאפ

 ןופ עטצעל סָאד טזומעג טָאה ןעמ ןוא טָאטש יד ןקערשוצנָא ידכ ,יירעסיש ַא טנפעעג

 רימ .ןעוועג טשינ קיאור ןיוש זיא טלָאמעד ןופ .ןגָארטניירַא ייז ןוא ןפיוקרַאפ ךיז

 ..ןגיוושעג ןוא ןטילעג ליטש ןבָאה

 גנורעגַאלַאב יד :11 לטיפַאק

 טָאטש ןיא סעבמַאב ןעילפ ןביוהעגנַא גנילצולפ ןבָאה 1919 ילוי ןט-26 םעד ,תבש

 -רעצנַאפ א טימ ןעמוקעג ןענעז סעקיוועשלָאב יד זַא ,ןזיוועגסיורַא ךיז טָאה סע ןיירַא

 ןבָאה קיטנוז .טָאטש יד ןרידרַאבמָאב ןוא עיצַאטס-ןַאב רעזדנוא וצ (קיווענַארב) גוצ

 ןענעז רעזיה ךס א ,רעקרַאטש ןיוש לֶאמ סָאד ,טרידרַאבמָאב טָאטש יד רעטייוו ייז

 ןיא ןפָאלעג קינַאּפ ןיא זיא גנורעקלעפַאב יד .טעדנּוווראפ דניק 1 ןוא ןרָאװעג טריניאור

 ןוא ןרָאװעג טקַאהעצ ןביוש יד ןענעז רעחטיה יד ןיא ,ןטלַאהַאב ךיז סרעלעק יד

 ,טייצ עטשרע יד ןבָאה ןקַאילָאּפ יד .ןרָאוועג טריניאור ןצנַאגניא ןענעז רעזייה עכעלטע

 טשינ טָאה גנורידרַאבמָאב יד זַא ,רעבָא םורַא געט רָאּפ א ןוא ,טרעפטנעעג טשינרָאג

 טָאה ױזַא .טרעפטנעעג קירוצ ןוא טכַארבעג ןטַאמרַאה עכעלטע ייז ןבָאה ,טרעהעגפיוא

 טָאה סע ןוא טרעהעגפיוא גנורידראבמָאב יד טָאה רעטעּפש .ןכָאװ רָאּפ ַא טרעיודעג

 טָאטש ןיא ןענאטשעג ןענעז ןקַאילָאּפ יד ,ייז ןשיווצ טכַאלש עלעמרַאפ א ןביוהעגנָא ךיז

 יד ןוא ,טָאטש רעד ייב זדנוא ייב טסילפ סָאװ ךייט רעד ,ןירָאה טייז ןייא ןופ

 ןלעטשוצרַאפ טכייל ךיז זיא סע .טייז רעטייווצ רעד ןופ ןענַאטשעג ןענעז סעקיװעשלָאב

 ןליוק ןוא סעבמָאב יד :עלדַאװָאק ןוא רעמַאה ןשיווצ ךיז קידנעניפעג עגַאל רעזדנוא

 תונברק רֶאּפ ַא ןיוש ןבָאה רימ ןוא .טָאטש רעד ףיוא ןעוועג טעדנעוועג קידנעטש ןענעז

 .טעווענאשעג טשינ ךיוא זדנוא ןבָאה ןיילַא ןקַאילָאּפ יד .טַאהעג ךיוא ןעיירעסיש יד ןופ

 ,סעקישטרעלַאה :ןעװעג רעטילימ ןעגנולײטּפָא ענעדישרַאפ ןענעז טָאטש ןיא

 ךרוד ןענעז ךעלציפש ענעדישרַאפ .סעיצַאמרָאפ-רעטילימ ערעדנַא ןוא סעקישטנַאנזָאּפ

 טשינ טָאטש ןיא דיי ןייא ןייק טעמכ זיא'ס :דרעב יד ,סנטשרע .ןרָאװעג ןָאטעגּפָא ייז

 זיא דיי ןייא לייוו ,"טעמכ, גָאז ךיא .ןרעשפַא טשינ דרָאב יד לָאז'מ ןכלעוו ,ןעוועג

 עלעיציפָא ןא ןעמוקאב טָאה רעכלעוו ,עטסָאראטס רעשידיי רעד ,טָאטש ןיא ןעוועג
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 סָאװ ,םעד רַאפ ןעמוקַאב רע טָאה סָאד ,דרָאב יד ןגָארט געמ רע זַא ,"עקטסופעשּפ;
 ןיא ליטש ןייז לָאז'ס ידכ ,טגנַאלרַאפ רָאנ ןבָאה ייז סָאװ ,ןלעטשוצ ץלַא ייז טגעלפ רע
 ראפ טעוו סָאװ רעד זַא ,לעפאב א ןבעגעגסיורַא סעקישטרעלַאה יד ןבָאה ךיוא .טָאטש
 ךיז ןקוב ןוא דרע רעד ףיוא ןגיילרעדינא ךיז ףרַאד ,ןעמענּפָארַא טשינ לטיה סָאד ייז
 ..ןעוועג עקַאט זיא ױזַא ןוא ,ייז רַאפ

 ךָאנ ןוא ךרפ-תדובע ײלרעלַא ןגיילפיורַא ןעמ טגעלפ ,טעברַא ףיוא ןדיי ןּפַאכ םייב
 קערש ןייק ןוא תורצ ןייק ןיא ,רוציקב .ייז ןופ ןכַאמ קזוח ןוא ןקירעדינרעד סואימ
 גנורעגַאלַאב רעד רעטנוא ןעוועג רימ ןענעז ױזַא .ןעוועג ענדעשז טשינ רימ ןענעז
 ןבעל סָאד ןוא רעטייוו קעװַא ןקַאילָאּפ יד ןענעז ןַאד ,1919 רעבמעטּפעס ןט-12 ןזיב
 טימ רַאסימָאק א ןבילבעג זיא טָאטש ןיא .ןענעדרָאנײא ןעמונעג ךעלסיבוצ ךיז סָאה
 .טרעדנעעג רעטייוו עגַאל יד רעבָא ךיז טָאה רָאי 1920 בױהנָא ,ןטנַאיצילָאּפ עכעלטע
 סָאד .סעדנַאב-ןטידנַאב ענעדישרַאפ ןריסַארג ןביוהעגנַא ןבָאה טנגעג רעזנוא ןיא
 רעזדנוא ןופ םירעיופ יד ןופ ךעלטשער ענעבילבעגרעביא ןעוועג ,סיוא טזייוו ןענעז
 -אבסיוא ךיז ןבָאה ייז ןוא סעקיװעשלָאב יד טימ טריזיטַאּפמיס ןבָאה עכלעוו ,טנגעג
 טָאטש ןיא ןעמ טָאה גָאט עלַא .טכַאמ רעשיליופ רעד ראפ רעדלעוו יד ןיא ןטלַאה

 שיליופ ןעמוקעגנָא זיא טָאטש ןיא ,.גָאט ןייא ןיא םיגורה עשירפ טכַארבעגנײרַא
 ,דנַאטשוצ-סמאנסיוא ןרָאװעג טרעלקרעד זיא'ס ןוא סעדנַאב יד ןגלָאפרַאפ וצ רעטילימ
 לַאפנָא ןַא ןכַאמ ךיז ןטיירג ןטידנַאב יד זַא ,ןעגנַאלק טיירפשרַאפ ךיז ןבָאה סע לייוו

 עגנוי 2 :ןעשעג לַאפוצ רעשיגַארט א ךיוא זיא טייצ רענעי ןיא .טָאטש רעד ףיוא
 ןבָאה רענלעז עשיליופ ןוא טָאטש רעטנעָאנ א ןיא הרוחס טימ ןרָאפעג ןענעז םירוחב
 ,טרעהעג טשינ סיוא טוייוו ןבָאה ענעי ,ןלעטש ךיז ןלָאז ייז ןגירשעג סנטייוורעד ןופ
 רענלעז עשיליופ יד .טלעטשעגּפָא טשינ ךיז ןוא ןקָארשרעד קרַאטש ךיז ןבָאה ייז יצ
 יד ןוא ןעוועג קיאורמוא רעטניוו ןצנַאג םעד זיא ללכב .ןסָאשרעד ךיילג ייז ןבָאה

 טשינ ןוא ןרָאפסױרַא טשינ ,טנָאקעג טשינ טָאה ןעמ .דחפ ןיא טבעלעג טָאה טָאטש

 ןרָאװעג רעליטש זיא טייצ-גנילירפ טשרע .ןרָאפנײרַא

 ...ץימש : 12 לטיּפַאק

 טָאטש ןיא ןעמוקעגנָא גנילצולפ זיא ,1920 ינוי ןט-15 םעד ,טכַאנייב קיטסניד

 ןטימ רעזייה יד רעביא טיירפשעצ ךיז ייז ןבָאה ירפ ץנַאג .רעטילימ גנולײטּפָא ןַא

 ייז זיא ךַאז זיא'ס עכלעוו .רעוועג ןוא ןכַאז ענָאיזַאק טשרמולכ ןכוז ייז זַא ,דיירסיוא

 ךיז ןבָאהס .ןעמונעגוצ ךיילג סע ייז ןבָאה ,טקיטכעדרַאפ סָאװטע ןעמוקעגסיוא
 רעייז טקרַאטשרַאפ ייז ןבָאה גָאט ןבלַאה ךָאנ ...ןכַאז עניוזא ךס א ןענופעג ךעלנייוועג
 זיא טָאטש ןיא .טקיטכעדרַאפ ,דנלַאפפיוא ןרָאװעג ןענעז םישעמ ערעייז .?סעברַא;
 טַאהעג ארומ ,ןכַאמוצ ןביוהעגנָא ךעלסיבוצ ןעמ טָאה ןעמָארק יד .קינַאּפ א ןרָאװעג
 רעזייה ןוא ןסַאג יד רעביא טזָאלעצ לייוורעד ךיז ןבָאה רענלעז יד .סַאג ןיא ןייג וצ
 ייז ,ןדיי ךס ַא ןבירטעגפיונוצ ןבָאה ייז .ןיירַא קרַאמ ןיא ןדיי ןביירט ןביוהעגנָא ןוא
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 ןעמ יוו ןקוקוצ טפרַאדַאב ןבָאה עלַא ..ןסימשעג ןוא זייווקיצנייא טגיילעצ ןעמעלַא

 טָאה'מ ביוא ,לוק ךיוה ןייק ןרעה טרָאטעג טשינ טָאה'מ ןוא םענייא ןדעי טסיימש

 .ןסימשעג לָאמַאכָאנ ייז ןבָאה ,ןגירשעו

 עבָאב ענעדישרַאפ טלייצרעד ךָאנ טָאה'מ .קידארומ ןעוועג זיא קערש ןוא הפרח יד

 ןטנַאיצילָאּפ עכעלטע יד :טכַאמ עלַאקָאל יד .טרעסערגרַאּפ קינַאּפ יד ןוא תוישעמ

 זיא'מ ..ןגיושעג ןוא טקוקעגוצ ,סנטייוורעד ןופ ןענַאטשעג ןענעז רַאסימָאק רעד ןוא

 טשינרָאג ןוא ןטלַאהַאב ךיז ייז ןבָאה ,ןרינעוורעטניא סעּפע ןלָאז ייז זַא ,ייז וצ ןפָאלעג

 רעטַאפ א בוטש ַא ןופ ןעמונעגסיורַא רעטייוו ייז ןבָאה טכַאנרַאפ .ןרעפטנע טלָאװעג

 ןרָאלרַאפ ןוא ןרָאװעג טשלחרַאפ זיא רע זַא ,ןסימשעג ױזַא ןוז םעד ןבָאה ייז ,ןוז א טימ

 ןופ טעוועטַארעגסיורַא ימ סיורג טימ ךיז טָאה רעטָאפ רעד ןוא ,ןייזטסווואב םעד

 לפיוו .רעירפ יוו ןבילבעג זיא'ס ןוא ןרָאפעגקעװַא ייז ןענעז ןגרָאמ ףיוא .טנעה ערעייז

 יד ןעמוקעג זיא סָאװ בילוצ ןוא ןענַאװ ןופ ןסיוורעד וצ טימַאב טשינ ךיז טָאה'מ

 רעשיטָאטש רעד .ןייגרעד טנָאקעג טשינ ןעמ טָאה ,"גנולײטּפָא-ףָארטש, עקיזָאד

 ןרָאװעג טקישעגסיורַא ןענעז ייז ,קידלוש טשינרָאג זיא רע זַא ,טגָאזעג טָאה רַאסימָאק

 טַאיװַָאּפ ןיא ; ןפלעה טנָאקעג טשינרָאג טָאה רע ןוא ,"טַאדנאמ, א טימ "רעכעה, ןופ

 רע .טרעדָאפעגסױרַא םתסמ ייז טָאה טָאטש ןופ רַאסימָאק רעד זַא ,טגָאזעג ןעמ טָאה

 טָאה ,ךיז ןעמ טעוועטנוב טָאטש ןיא זַא .טכירַאב א טקישעגניירַא ,סיוא טזייוו טָאה

 ,טגָאזעג ןבָאה רעדיוו ערעדנַא ."עיצידעּפסקע-ףָארטש, א טקישעגנײרַא רעבירעד ןעמ

 ,עשיליופ יד ןפַארג יד ןופ טולב ןראפ המקנ ןעמענ טקישעגּפָארַא ייז ןעמ טָאה סָאד זַא

 ;טסּוװעג טשינרָאג רעבָא ןעמ טָאה קיטכיר ףיוא .טעדרָאמרעד ןבָאה םירעייּפ יד עכלעוו

 ןענעז רעגעלש יד ןוא קיטייו ןוא הפרח ןופ ןטילעג ןדיי רעקילדנעצ ןבָאה לייוורעד

 ...טפָארטשַאבמוא ןבילבעג

 ..ןיירא ןוא סיױרַא ןופ ןעייווכַאנ 1 13 לטיּפַאק

 ןביוהעגנָא ךיז גנילצולפ ןקַאילָאּפ יד ןבָאה ,1920 ילוי ןט-6 םעד ,קיטסניד

 ,עליוויצ ןוא עשירעטילימ ,ןטלאטשנַא-הכולמ עלַא ןרָאפעגסױרַא ןענעז סע .ןריאוקַאווע

 רעייז ןרָאװעג זיא טָאטש ןיא .א .א לָאטיּפש רעשיטאטש רעד יוו ,עטַאווירפ !ליפַא

 טָאה'מ שטָאכ ,ןטייב ךיז טעוו גנונעדרַא יד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה רימ .קיאירמוא

 טכַאנרַאפ קיטשרענָאד .טנעָאנ יוזַא ןייז ןלָאז סעקיוועשלַאב יד זַא ,טרעהעג טשינרַאג

 ןליופאב לייוורעד ןעמ טָאה ןשיווצניא .טריאוקַאווע ןעוועג ןטלַאטשנַא עלַא ןיוש ןענעז
 רעד ףיוא קיטשרענָאד .ןטעברַא ענעדישרַאפ ףיוא ןייג ןדיי 60--50 ןלָאז גָאט עלַא

 -סיורַא ףכית ןבָאה ייז .רענלעז גנוליײטּפָא ןַא ןיירא טָאטש ןיא ןעמוקעגנָא זיא טכַאנ

 .ג .ד .א רעטופ ,רעייא ,טיורב ,שיילפ ,ךלימ ןעגנערב ייז לָאז ןעמ ,לעפַאב א ןבעגעג

 גנורעדָאפ יד ןוא םישעמ טעברַאעג ןעמ טָאה ךָאד ,ןגירקעג טשינרָאג סע טָאה ןעמ

 ןופ יירעסיש עקראטש ַא ןביוהעגנָא גנילצולפ ךיז טָאה ירפ קיטיירפ .טליפרעד

 רעטניה ןיוש ןענעז סעקיװעשלָאב יד זַא ,טניימעג ןבָאה רימ .ןטָאימעלוּפ ןוא ןטַאמרַאה
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 ךיז טָאה ןטייז עלַא ןופ ןוא טרעהעג ךיז ןבָאה ןסיירפיוא עקראטש .טָאטש רעד
 רעטנוא ןעמ טדניצ סָאד זַא ,טניימעג ןבָאה רימ .ךיור רעטכידעג ַא ןעלקייק ןביוהעגנָא
 ,ןגָארט ןלעוו ןגיוא יד ןיהּוװ ןפיול ןזָאל ךיז טלָאװעג ןיוש ןוא ןטייז עלַא ןופ טָאטש יד
 קירב-ןאבנזייא יד ףיוא ןעמ טסייר סָאד זַא ,טסּוװרעד לייוורעד ךיז ןבָאה רימ רָאנ
 טָאטש ןיא ןיירַא ןענעז גָאטיײב 12 .טרָאד ןטלַאטשנַא עלא ןוא עיצַאטס-ןַאב יד ךיוא ןוא
 ןייק זיא טָאטש ןיא זַא ןָאטעג קוק ַא ןבָאה ייז זַא ןוא רענלעז טרעדנוה עכעלטע
 עכעלטע ןסירעגפיוא :ןסעצסקע ןכַאמ ןביוהעגנָא ייז ןבָאה ,ָאטשינ טכַאמסטייהרעכיז
 ןעוועג עידומ סנטייצאב טָאה ןעמ רָאנ ..ןגָאלשעג ןדיי ךיוא ןוא טריבַארעג ,ןעמָארק

 .ןבירטעצ רענלעז יד ןבָאה ייז ןוא ,ןריציפָא עשיליופ עכעלטע

 ךיז טָאה'ס סָאװ ןעמונעג טָאה סקיב ַא טַאהעג טָאה'ס רעוו : רקפה ןעוועג רעדיוו זיא'ס
 םעד ,ירפ תבש .ןבעל זדנוא טזָאל'מ יבַא ,טָאג טקנַאדעג ךָאנ ןבָאה רימ .טסולגרַאפ
 טכַאנרַאפ קיטיירפ זיא רעכלעוו ,טנַאדנעמָאק רעשיליופ רעד טָאה 1920 ילוי ןט0
 ,גנורעקלעפַאב רעד וצ לעפַאב ַא ןבעגעגסיורַא ,רעטילימ גנולײטּפָא ןא טימ ןעמוקעג
 ךיז טָאה ןעמ זַא ,ךעלדנעטשרַאפ .סעּפָאקָא ןבָארג טָאטש רעד רעטניה ןייג עלַא לָאז'מ
 עכלעוו ,רענלעז עכעלטע טקישעגסיורַא דלַאב ייז ןבָאה ,ןייג טּפַאכעג טשינ ךיג ױזַא
 -קַעווַא ייז ןוא ןדיי ךס א ןבילקעגנעמַאזוצ ןוא רעזייה יד רעביא ןעגנַאגעג ןענעז
 טפעלשעג רעדיוו ןעמ טָאה גַאטייב ,סעּפָאקָא ןבָארג וצ טָאטש רעד רעטניה טקישעג
 ןעמוקעג סרעטייר ייווצ גנילצולפ ןענעז וצ-טכַאנרַאפ רָאנ ,סעּפַאקַא יד וצ ןדיי

 ,ןפָאלטנַא ןענעז עלַא .ןעיצקירוצ ךיז ןוא סעּפָאקָא יד ןזָאלוצרעביא גָאזנָא ןַא טימ ןפיולוצ
 טכַאנרַאפ ןבָאה עכלעוו .ןבילבעג ןטסירעלַאװַאק עכעלטע ןענעז טָאטש ןיא רָאנ

 יורטש ןרופ עכעלטע ןגירקעג ץעגרע ,עלָאמס רעסעפ עכעלטע דיי א ייב ןעמונעגוצ
 טָאטש רעד ןשיווצ ךיז טניפעג סָאװ ,קירבדעגנַאל יד ןדנוצעגרעטנוא ןבָאה יד ןוא
 רעד טימ טָאטש רעזדנוא ןופ עיצַאקינומָאק יד זיא םורַא ױזַא .עיצאטס-ןאב רעד ןוא
 לעפַאב א ןבָאה ייז זַא ,ןעגנַאלק טריסרוק ןבָאה סע .ןרָאװעג ןסירעגרעביא ןַאבנזייא

 ,ןדניצוצרעטנוא ןטלַאטשנַא עשהכולמ ענעדישרַאפ יד סרעדנוזַאב ןוא טָאטש יד ךיוא
 .ןעוועג טשינ רענייק ןיוש זיא טנווָא תבש :טסיזמוא ןעוועג זיא קערש רעזדנוא רָאנ

 ובָאה רימ .טכַאמ םוש ןייק ןעוועג טשינ זיא קיטסניד ןוא קיטנָאמ ,קיטנוז ךרוד
 ןעניפעג עכלעוו ,רעביור-םתס רעדָא ןעגנולײטּפָא עשינַאזיטרַאּפ רַאפ טרעטיצעג רעייז
 טכַאנרַאפ קיטסניד טשרע .טָאטש ןיא ןסיירוצניירא ךיז רשוכה-תעש ַא טייצ  ַאזַא ןיא

 יד ןיוש ךיז ןעניפעג ףרָאד ןטנעָאנ א ןיא זַא ,העידי א טכַארבעג םירעיופ יד ןבָאה

 רעהַא ךיז ייז ןענָאק ,ןסירעגרעביא זיא טָאטש ןיא קירב יד לייוו רָאנ ,סעקיוועשלָאב

 ןכרוד ןוא ךעלפיש ןגירקעג ייז ןבָאה ילוי ןט-14 םעד ךַאווטימ טשרע .ןעגנַאלרעד טשינ
 ןוא עסעװרָאב ,עטעקַאנ :ןעמוקעג ןענעז ייז .ןיירַא טָאטש ןיא ןעמוקעג רעסַאװ
 ייז .ןטקודָארפ ערעדנַא ןוא ץלַאז ,טיורב ןגירק טזומעג ףכית ייז טָאה'מ .עקירעגנוה

 יז ייב טשינ טָאה ןעמ רָאנ ,טלעג שיטעיווָאס טימ ץלַא רַאפ טלָאצעג אקווד ןבָאה
 ,לעפַאב ןגנערטש ַא ןבעגעגסױרַא ייז ןבָאה ,טלעג עשיטעיווָאס סָאד ןעמענ טלָאװעג
 ןיוש טָאה ןעמ ןוא ,טריטסערַא ךיילג טרעװ ןעמענ ןלעוו טשינ טעװ סָאװ רעד זַא
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 רעד רעטניה ץעגרע ןענאטשעג סיוא טחיוו ךָאנ ןענעז ןקַאילָאּפ יד .ןעמענ טזומעג

 טייז ןייא ןופ :ןליוק טימ טָאטש ןיא ןענעגער ןביוהעגנָא טָאה ןגרָאמ ףיוא ןוא טָאטש

 יז ןבָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,עיצַאטס-ןאב רעד ןופ גוצדרעצנַאפ ַא טימ

 יד טקרַאטשרַאפ עשיליופ יד ןבָאה ןגרָאמ ףיוא .רעייגסופ ךרוד טָאטש יד ןסָאשַאב

 רעשידיי א ןיא ןיירַא זיא ליוק א .טָאטשרָאפ ןיא ןיירַא ןיוש ןענעז ייז ןוא ןעיירעסיש

 סָאד .טעדנוווראפ רעטכָאט ריא ןוא ןרָאװעג טעגרהעג זיא יורפ עשידיי ַא ןוא בוטש

 ןענעז ןוא תוחוכ ערעייז טקרַאטשרַאפ ייז ןבָאה רעגייזַא 10 .ירפ ץנַאג ןעוועג זיא

 ןוא ןעוועג שאיימ טשינ ךיוא רעבָא ךיז ןבָאה סעקיוועשלַאב יד .טָאטש ןיא ןיירַא

 .העש עכעלטע טָאטש ןטימ ןיא טריפעג ךיז טָאה טכַאלש יד ,ןטָארטעגּפָא טשינ

 יד ןיא ןביילב וצ טַאהעג ארומ טָאה ןעמ .ןביירשַאב וצ טשינ זיא קערש רעזדנוא

 ןוא גנוי ןבילקעגפיונוצ ךיז ןבָאה טרָאד .ןרעלעק יד ןיא ןפָאלעג ןעמ זיא רעזייה

 טזומעג סעקיוועשלַאב יד ןבָאה ךעלדנע .סיורג ןעוועג זיא גנולפייווצראפ יד .טלַא

 טכַאנרַאפ .ןבילבעג טָאטש ןיא גָאט ןצנַאג א ןיוש ןענעז ןקַאילָאּפ יד ןוא ןרינגיזער

 קעװַא קיליוויירפ ןענעז ייז ןוא טָאטש ןיא ןביילב טַאהעג ארומ עשיליופ יד ןבָאה רעבָא

 זדנוא ייב ךיז טָאה ױזַא ,טָאטש יד ןעמונרַאפ קירוצ סעקיוועשלַאב יד ןבָאה ךיילג ןוא

 יד גָאטײב .סעקיװעשלָאב יד ירפרעדניא :טכַאמ יד ןטיבעג לָאמ יירד גָאט ןייא ןיא

 ןעגנוגנידאב עכלעזַא ייב עגַאל רעזדנוא .סעקיװעשלָאב יד רעדיוו טכַאנרַאפ ןוא ןקָשילָאּפ

 זומ ץלַא ןוא עלדַאווָאק ןוא רעמַאה ןשיווצ קידנעטש :ןלעטשוצרַאפ טכייל ךיז זיא

 ןענעדרַאנייא ןביוהעגנָא ךעלסיבוצ ךיז ןבָאה סעקיוועשלָאב יד ...ןייז-הבהאב-לבקמ ןעמ

 ןעמעלַא ,ןעגנולמַאזרַאפ ןוא ןעגניטימ : רעגייטש רעייז ףיוא טָאטש רעזדנוא ןיא

 רעטיור רעד ןיא עקיליוויירפ סלַא ןטערטניירַא לָאז ןעמ ,תועבגו םירה טגָאזעגוצ

 ,דנַאלסור ןופ רעטילימ ןעגנולײטּפָא עסיורג זדנוא וצ ןעמוקעגנָא ןענעז ןכיגניא .יימרא

 ייז ןענַאד ןופ .עשרַאוו ןייק שרַאמ ןטסווואב ןפיוא טיירגעגוצ ץלַא טָאה ןעמ עכלעוו

 ןוא ןיירא םעד ןטָאברַאפ :רעכיז טליפעג אד ןיוש ךיז ןבָאה ייז .רעטייוו טקישעג

 ןביוהעגנָא ןבָאה ייז ;סעיצַאקסיפנָאק ןוא סעיציזיווקער ןכַאמ ןביוהעגנָא ; ריפסיורא

 יד ,טעברַא רעד וצ ןשטנעמ ענעעזעגנָא עלַא טּפעלשעג ,ךייט ןרעביא לקירב ַא ןכַאמ

 .תונויזב ןָאטעגנָא ייז ןבָאה -- "ןעיושזרוב, יד -- (ךעלטנעה עסייוו) "סעקשטור עלעב,

 ןַא ,ריבג רעסיורג ַא ייז ייב ןסייהעג טשינ טָאה "יושזרוב, א זַא ,ךיז טייטשרַאפ

 ןיא תמאב ןענעז עכלעוו .רעלדנעהניילק ןוא םירחוס עלַא טושפ רָאנ ,רָאטַאטַאָאלּפסקע

 .ןעוועג םינצבק עסיורג ןטייצ ענעי

 ןבָאה ,ןעגנוניישרעד ןוא ןעגנונעדרָא עלַא וצ טקוקעגוצ ןיוש ךיז ןבָאה סָאוו ,רימ

 רעליוויצ רעד וצ עגונב זיא סעקיוועשלַאב יד ןוא ןקַאילָאּפ יד ןשיווצ זַא ,ןעזעג

 סע תעב ,ןעוועג זיא עשיליופ יד ייב טכעלש :קוליח רעקיזָאד רעד גנורעקלעפַאב

 ,טלָאװעג טָאה רע סָאוו ,ןוטעג רענלעז רעדעי טָאה טלָאמעד ,עיציזָאּפ יד טנעָאנ ןעוועג זיא

 יד ןוא גנונעדרָא ןרָאװעג זיא קעװַא רעטייו זיא עיציזָאּפ יד זַא רעבָא רעטעפש

 תעב :טרעקרַאפ טקנופ ןעוועג זיא סעקיװעשלָאב יד ייב ; טרעסעברַאפ ךיז טָאה עגַאל

 ןעוועג זיא טלָאמעד אקווד ,ןעוועג דנַאטשוצ-גנורעגַאלַאב זיא סע תעב ,ןיירַא ןענעז ייז
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 ןוא ןבעל ןטימ ןעוועג רעכיז זיא ןעמ ןוא טעפעשטעג טשינ ןבָאה ייז ;טוג ץנַאג

 יד ןוא דנאטשוצ-סגנורעגַאלאב רעד ןרָאװעג ןעמונעגּפָארַא רעבַא זיא .ןגעמרַאפ

 זיא יוזא ןוא .רעגרע ןוא רעגרע ןרָאװעג זיא ןלעטשנייא ןביוהעגנָא ךיז טָאה גנונעדרַא

 : עשרַאוו ףיוא טרישרַאמ ןבָאה סעקיוועשלַאב יד תעב לָאמ עטצעל סָאד ןעוועג ךיוא

 ןבָאה ייז .ןעוועג גנוזָאל רעד זיא סָאד -- ןריטסערַא ןוא ןריזילַאנָאיצַאנ ,ןריזיווקער

 ןטערטניירַא ןטיירג ךיז ןסייהעג ןוא 40 זיב 18 ןופ רענעמ עלַא ןבירשרַאפ טלֶאמעזז ךיוא

 .יימרַא רעטיור רעד ןיא

 סָאַאכ ןקידרעטייוו ןיא : 14 לטיּפַאק

 זיב רעגייטש רעייז ףיוא זדנוא ייב טקיטלעוועג סעקיוועשלַאב יד ןבָאה ױזַא

 ןענַאטשעג עשרַאוו רעטניה ןיוש ןענעז סעקיוועשלַאב יד .(1920) א"פרת הנשה שאר

 ןופ ןכיגניא ןפרַאד ךיז ןלעוו ייז זַא ,ןעמוקעג טשינ קנַאדעג ןפיוא רָאג ייז זיא סע ןוא

 הלפמ רעסיורג רעייז ןגעוו תועידי ןעמוקעגנָא ןענעז גנילצולפ .ןריאוקַאווע זדנוא

 סעקיוועשלַאב יד ךיז ןבָאה טָאטש ןיא .קירוצ ןיוש ןפיול ייז זַא ןוא ,עשרַאוו רעטניה

 טעוו סע רעוו זַא ,לעפַאב א ןבעגעגסױרַא ןבָאה ייז .ןענעקיילפָא תועידי עלַא יד טימַאב

 טָאה סע .טפשמ א ןָא ןרעוו ןסָאשרעד טרָא ןפיוא טעוו תועידי עכלעזַא ןטײרּפשרַאפ

 1920 רעבמעטפעס ןט-17 םעד קיטיירפ .ןפלָאהעג קינייוו ץנַאג ץלַא סָאד רעבָא ייז

 ייז ןוא קינַאּפ ןיא קירוצ ןפיול סעקיװעשלָאב יד זַא ,ןעוועג טסּוװאב םוטעמוא ןיוש זיא

 .קינַאּפ עסיורג ַא ןעוועג זיא טָאטש ןיא .לעװָאק רעטניה ןיוש ןענעז

 סעקיװעשלָאב יד ...ןיירַא-ןוא סיורַא-ןופ טסנעפשעג יד ןביוהעגנָא רעדיוו ךיז טָאה'ס

 -נעטשלופ ַא ןעוועג ייז ייב זיא סע ; טלעוו רעד ןיא ןענעז ייז ּוװ טסּוװעג טשינ ןבָאה

 רענייא ןוא רעטנעצ ןטימ גנודניברַאפ םוש ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ייז .סָאַאכ רעקיר

 ?רַאסימָאק-יננעיָאװ, רעשיטָאטש רעד טָאה לייוורעד .ןטייווצ םענופ טסּוװעג טשינ טָאה

 ךיז טעוו סע רעוו ןוא -- רָאי 40 זיב 18 ןופ -- לעכַאב-עיצַאזיליבָאמ א ןעגנָאהעגסױרַא

 ךיז טָאה טָאטש יד .ןרעוו ןסָאשרעד ךיילג טעוו ,ןדלעמ טשינ העש רעטמיטשַאב ַא זיכ

 זיא ,טלעג ךס א ..טימ ןוא תונלדתש ןוא ימ רעסיורג ךָאנ ןוא ןקָארשרעד קואטש

 עלַא עקַאט ךיז ייז ןבָאה םורַא געט רֶאּפ ַא ןיא ...ןכַאמ וצ לטבמ הריזג יד ןעגנולעג

 ,ףרָאד ןטנעָאנ א ןיא ןבילבעג זיא גנולײטּפָא עניילק ַא רָאנ ןוא ןענַאד ןופ טריאיקַאווע

 רימ .טפרַאדַאב ןבָאה ייז סָאוו ןעמענ ןיירַא טָאטש ןיא ןעמוקעג ייז ןענעז געט רָאּפ עלא

 ףיוא קידנבָאה טשינ ,רעסעב ןייז ךָאד זדנוא טעוו גנונעדרַא םוש א ןָא זַא ,טניימעג ןבָאה

 .םיתב-ילעב יד ןיילַא קידנעייז ,רעשרעה ןייק ךיז

 רעד ןיא ,טנַאה ןיא סקיב ַא טימ ןדעי רַאפ שינרעטיצ יד ןוא קערש עקידנעטש יד

 לת א זדנוא ןופ טָאה ,ָאטשינ טָאטש ןיא טנַאיצילָאּפ ןייא ןייק וליפַא זיא סע ןעוו טייצ

 סָאד ןבָאה ןעיימרַא ענעדישרַאפ ןופ ןרעטרעזעד ןוא סעדנאב ענעדישראפ .טכַאמעג

 ןוא "הלבח-יכאלמ, ענעדישרַאפ רָאג ןעמוקעגּפָארַא ןענעז לָאמ עלַא .טצונעגסיוא עקַאט

 1920 רעבמעטפעס ןט-20 -- א"פרת רוּפיכ-םוי ברע קיטסניד .עטצעל סָאד ןעמונעגוצ



 221 המחלמיטלעוו רעטשרע רעד ןופ ךעלטיּפַאק

 ןסייוו ,ןענעז ייז רעוו .ןטַאדלָאס גנולייטפָא ערעסערג ַא טָאטש ןיא ןעמוקעגנָא ןענעז --

 רעשיטסיוועשלַאב רעד ןופ ןרעטרעזעד -- ןזיוועגסיורא ךיז טָאה סע יוו ;טשינ רימ
 ןעמ טָאה ןעקנירט ןוא ןסע אלימ :טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז ייז ןבָאה ךיילג .ײמרַא
 טשינ רעבָא טימרעד ךיז ןבָאה ייז .טַאהעג רָאנ טָאה ןעמ סָאװ ןבעגעג קיליוויירפ ייז

 ןוא טריבַארעג ,קינַאּפ א טכַאמעג ,ןסַאג יד ןיא ןסיש ןביוהעגנָא ןבָאה ייז : טנגונַאב
 ןעזרעד ןבָאה ייז .לוויטש יד ןוא םישובלמ יד ןשטנעמ ךס ַא ייב ןגױצעגּפָארַא ,ןגָאלשעג

 -ּפָארַא טנָאקעג טשינ ךיג ױזַא סע ןבָאה ןוא לרעגניפ ַא טנַאה רעד ףיוא ןיליירפ א ייב

 ןבָאה רימ רופיכ-םוי א רַאפ סָאװ !ןדײנשוצּפָא רעגניפ םעד טּפַאכעג ייז ןבָאה ,ןסייר

 ןענַאטשעג ןעמ זיא ענעקָארשרעד ןוא עכיילב .ןלעטשוצרָאפ טכייל ךיז זיא טַאהעג

 רימ רעפעשַאב םוצ תוליפת יד ןיא ןרערט עסייה ןסָאגרַאפ ןוא ןסייוו ןיא טליהעגנייא

 ןוא ןעמוקעגוצ סָאַאכ ןייא ךָאנ זדנוא זיא ױזַא .ןרעוו רוטפ תורצ יד ןופ ןיוש ןלָאז

 סעדנַאב עקיזָאד יד ןבָאה טכַאנייב רופיכ-םוי .גנולפייווצרַאפ ןוא קערש יד טרעמרַאפ

 םעד ייב ןענַאטשעג ןענעז עכלעוו ,עיצַאטס עשירטקעלע יד ןוא לימ סָאד ןדנוצעגרעטנוא

 .טָאטש ביוהנָא ןיא ךייט

 ; טנעָאנ ןיוש ךיז ןעניפעג ןקַאילָאּפ יד זַא ,טסווורעד ךיז רימ ןבָאה תוכוס דעומה-לוח

 :ייאראפ ךיז ןבָאה עכלעוו ,רענלעז עשיסור רָאג ןענעז ןקַאילָאּפ יד ןופ סנטסאפראפ יד זַא ןוא

 ךיוא ןיוש ךיז ןבָאה רימ ; "סעצוָאכַאלַאב, :ןעמָאנ ןרעטנוא ,ןקַאילָאּפ יד טימ טקינ

 יסעצווַאכַאלאב, עקיזָאד יד סָאװ ,ןדיי ףיוא ןעמַארגָאפ עכעלקערש יד ןגעוו טסווורעד

 ןבָאה רימ ...? טַאהעג רימ ןבָאה הרירב ַא רָאנ ,ןקָארשעג רעייז ךיז ןבָאה רימ .ןכַאמ

 דזאר, א ןעמוקעגנָא ןענעז דעומהילוח תבש .טפנוקוצ רעד ףיוא קערש טימ טרַאװעג

 לָאז ןעמ ,טרעדָאפעג ךיילג בָאה ייז .ריציפַא ןַא טימ רענלעז עשיליופ ייווצ ןופ "עקדעוו

 רקי, ַא יוו רעמ טלָאמעד ןעוועג זיא סָאװ ,ץלַאז דופ ַא ןעלמַאזפיונוצ העש עכעלטע ןיא

 ןעלטימ עלַא טעדנעוועגנָא רימ ןבָאה ךָאד .ןגירקעג טשינרָאג סע טָאה ןעמ ,"תואיצמה

 .ןרָאפעגקעווַא ןענעז ייז ןוא ,ץלַאז דופ עכעלטע טלמַאזעגפיונוצ ןוא ןטייקכעלגעמ ןוא

 ,ליטש רעבירַא ץלַא זיא ױזַא .רעטילימ שיליופ רעהַא ןיירַא זיא תרצע ינימש טשרע

 .ןטעברַא ענעדישרַאפ ףיוא ןדיי טּפַאכעג ןבָאה רענלעז עשיליופ עכעלטע רָאנ

 ןדיי וצ טוג ןעוועג זיא סָאװ "רָאיַאמ רעד, :15 לטיפַאק

 -ַאילָאּפ יד .1920 רעבָאטקָא ביוהנָא -- א"פרת הרות-תחמש ןופ גָאט ןיא ןעוועג זיא סָאד

 דנַאטשוצ-םָאנסיוא טָאטש ןיא זיא לייוורעד ,ןיירַא טָאטש ןיא געט יד טשרע ןענעז ןק

 ןעוועג טשיג ךעלדנעטשרַאפ זיא סע ןוא קיטעמוא קרַאטש זיא ןצרַאה ןפיוא .ןעוועג

 רעגנע ןא בר םוצ ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז ךָאד ,הרות-תחמש ןעווַארפ וצ ןעניז ןיא

 ,טסעומשעג ךעלטימעג ךיז ,ןסעזעג זיא ןעמ ,ןָאזרעּפ ןעצ א -- ןשטנעמ עשימייה זיירק
 -תחמש םוא ןדיי ןעוועג זיא סע ץרַאה ןפיוא ךעליירפ יוו ןטייצ עקילָאמַא טנָאמרעד

 ןוא טומ טימ ןעמונעגנָא ךיז ןוא תולג ןרעטיב םעד ןסעגרַאפ לסיבַא טָאה ןעמ .הרות

 טרעה סע -- גנילצולפ .לרוג ןרעטיב ןטימ ןפמעק וצ רעטייוו ףיוא רעיודסיוא טפעשעג
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 ךיז ךָאד רָאנ ,ןקַארשרעד לסיבַא ךיז טָאה םלוע רעד .ריט ןיא ּפַאלק רעטכייל א ךיז

 .ןיירַא ,עטיב .טשרעהַאב

 ךיז טָאה רע .ןיירַא זיא ריציפָא רעשיליופ ַא ןוא ריט יד טנפעעג ךיז טָאה סע

 רעניבַאר ןטימ ןדער וצ ךעלגעמ זיא רשפא ןטעבעג ןוא ,טגיינרַאפ ךעלפעה רעייז

 לארטש א סעפע .רעמיצ רעדנוזַאב א ןיא בר ןטימ ןיירַא זיא רע .רעטרעוו עכעלטע

 טָאה ןאמ-רעטילימ רעקיזָאד רעד .ןעמעלַא ייב ךרוד זיא גנונעפָאה ןוא דיירפ ןופ

 בר רעד ןוא ןעמוקעגסיורַא ייז ןענעז ךָאנרעד ,טייצ לקיטש א טסעומשעג בר ןטימ

 סלַא ןרָאװעג טמיטשַאב זיא רעכלעוו ,רָאיַאמ א זיא סָאד זַא ,ןבעגעגרעביא טָאה

 ןּפינקוצנָא ידכ בר םוצ ןעמוקעג רע זיא רעבירעד .ןָאזינרַאג רעזדנוא ןופ טנַאדנעמָאק

 ןפרַאד טעוו גנורעקלעפאב יד סָאװ זַא ,גנורעקלעפאב רעשידיי רעד טימ ןעגנואיצַאב

 וצ ןעמעוו וצ ןבָאה ךיז רע לָאז ,ןפרַאד טעוו רע סָאװ ןוא : םיא וצ ןדנעוו ךיז ייז ןלָאז

 ,טגָאזעגוצ ךיוא טָאה רע .רעזייה יד ןיא רענלעז יד ןקיש ןפרַאד טשינ לָאז רע ,ןדנעוו

 עגַאל עשימָאנָאקע יד ,ןעימַאב ךיז רע טעוו ,רעליטש לסיבַא ןרעוו טעוו סע יוו ףכית זַא

 ,ןשינעביולרעד-ריפסיורַא ןוא -ןײרַא ןבעג טעוו רע .ןרעוו טרעסעברַאפ לָאז טָאטש ןופ

 ןשטנעמ א טמיטשַאב טרָא ןפיוא ךיילג טָאה בר רעד .ןרעוו טליטשעג לָאז רעגנוה רעד

 ךעלצרעה םיא טָאה ןוא ,טָאטש ןיא ןפרַאד טעוו רע סָאװ ,ןדנעוו ךיז לָאז רע ןעמעוו וצ

 ןייפ ןעמעלַא טימ ךיז טָאה רָאיַאמ רעד .גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןעמַאנ ןיא טקנַאדעג

 .ןעגנַאגעגקעווא זיא ןוא טנגעזעג

 עג טרָאװ ןייז טָאה רָאיַאמ רעד .הרושב רעד טימ טיירפעג ךיז טָאה גנורעקלעפַאב יד

 ץלַא ןָאטעג טָאה רע ןוא ןדנָאוועג םיא וצ ךיז ןעמ טָאה ךאז רעטסנעלק רעד ןגעוו .ןטלַאה

 גנורעקלעפַאב רעד ייב ןרָאװעג טבילַאב זיא רע .ןטייקכעלגעמ ענייז ןיא ןעוועג זיא סָאוו

 טקירדעגסיוא טייהנגעלעג רעדעי ייב טציא ןוא "רֶאיִאמ רעד, ןפורעג םיא ןבָאה עלַא ןוא

 ןרָאװעג זיא סע ןוא רעטייוו לסיבַא טקורעג ךיז טָאה רעטילימ סָאד זַא .גנונעקרענַא

 -סיורַא ןוא ןיירַא ףיוא ןשינעביולרעד ןבעגעגסיורַא רָאיַאמ רעד טָאה ,רעקיאור לסיבַא

 ןטסערג םעד רעבָא .רעקידעבעל לסיבַא ןרָאװעג זיא טָאטש ןיא ןוא הרוחס ןריפ

 םעניא ןָאטעג רע טָאה טָאטש רעזדנוא תבוטל גנוטסייל עטסערג יד ןוא טסנידרַאפ

 -ןשטנעמ עקיזָאד יד ךיז ןבָאה טנגעג רעצנַאג רעד ןיא ."סעצוואכָאלאב, יד ןופ ןינע

 רעזדנוא ןיא סנבעל עשידיי ליפ .טעוועשובעג טרעפמולעגמוא ןוא טיירפשרַאפ רעסערפ

 וצ ךיוא ךיז ןבָאה ייז .ןעמוקעגמוא טנעה עטקיטולברַאפ ערעייז ךרוד ןענעז טנגעג

 טשינ ייז ןפוא םושב טָאה רָאיַאמ רעד רָאנ ,ןסײרנײרַא טלָאװעג טָאטש ןיא זדנוא

 רעזדנוא טיול ןוא טקידייטרַאפ זדנוא רע טָאה טנַאװ ענרעזייא ןַא יוו .טזָאלעגנײרַא

 ןבעגרעביא לעוו ךיא יוו ,ןפלָאהעג ךעלטעטש ערעדנַא ךיוא תולדתשה ןוא וויטַאיציניא

 ַא ףיוא ןענַאד ןופ ןפורעגּפָא רָאיַאמ םעד ןעמ טָאה ןכיג ןיא .לטיּפַאק ןקידנעמוק ןיא

 רעשידיי רעד טקישעגנײרַא בר ןכרוד טָאה רע .םוירעטסינימ-סגירק ןיא ןטסָאּפ

 ןפלָאהעגטימ ליפ םיא טָאה ןעמ סָאװ ,םעד רַאפ ווירב-קנַאד ןסייה ַא גנורעקלעפַאב

 גנונעקרענָא ןופ קורדסיוא סלַא ןוא טנגעזעג םערַאװ רעייז םיא טימ ךיז טָאה טָאטש יד

 .טקנעשעג טפירשפיוא ןַא טימ עקשופ ענרעבליז צ םיא



 23 המחלמיטלעוו רעטשרע רעד ןופ ךעלטיּפַאק

 סעצװַאכַאלַאב יד :16 לטיּפַאק

 -ַאלַאב יד זא ,תועידי ןעמוקעגנָא ןענעז 1920 רעבָאטקָא ןט-6 םעד ךָאװטימ
 טרָא ןדעי ןיא ןוא טנגעג רעצנַאג רעד רעביא טײרּפשרַאפ ןיוש ךיז ןבָאה סעצווָאכ
 םוצ ןפָאלעג ןוא ןקָארשעג רעייז ךיז ןבָאה רימ .ןדיי ףיוא תוטיחש עקידארומ ייז ןכַאמ
 יז רע טעוו רעהַא זַא ,טרעכיזרַאפ ודנוא טָאה רע .ןעװעטַאר זדנוא לָאז רע רָאיַאמ
 חילש רעלעיצעפס ַא ןפיול וצ ןעמוקעג זיא קיטשרענָאד .ןזָאלניירַא טשינ ןפוא םושב
 ןירַא ןענעז סעצווָאכַאלַאב יד זַא ,ןבעגעגרעביא ןוא עיינדַארָאה לטעטש טנעָאנ א ןופ
 סעבמַאב ייז ןפראוו טציא ןוא לטעטש עצנַאג סָאד טריבַארעצ ייז ןבָאה טשרָע וא .ייז רצ
 .עטעדנּוװרַאפ ןוא עטעגרהעג ךס א אד ןיוש ןענעז'ס ןוא ,טָאטש יד ןטכינרַאּפ וצ ידכ
 לֶאז'מ ןטעב זדנוא וצ טקישעג רעבירעד ןבָאה ייז ,ָאטשינ טרָאד זיא טכַאמ םוש ןייק
 ןקיש ןלָאז ייז זַא ,טכאמ רעשיליופ רעד ייב ןעימַאב ךיז וא ןבָאה תונמחר ייז ףיוא
 ערעזדנוא ןפלעה ןענעק טלַאוו'מ יוזַא יו תוצע ןטכַארט ןעמונעג ןבָאה רימ .ףליה
 ןופ ןוט סעפע לָאז רע ןטעב רָאיַאמ םוצ ןעגנַאגעג ןענעז רימ .רעדירב עכעלקילגמוא
 טָאה ייברעד .ןייז טעוו טייקכעלגעמ ןייז ןיא סָאװ ןָאט טגָאזעגוצ טָאה רע .ןגעווטרעייז
 טשינ זיא לטעטש ץנעי לייוו ,ןפלעה ןענעק טעוו רע יצ טלפייווצ רע זַא ,ןבעגעגֹוצ רע
 ווירב יד ןקישרעביא ךָאד טעװ רע .טשינ העד ןייק טרָאד טָאה רע ןוא זיירק ןייו ןיא
 .ןָאט סעפע לָאז'מ ןטעב טייז ןייז ןופ ןוא עיזיוועדבאטש ןיא

 ןבָאה ייז .סעצווָאכַאלַאב ןפָארטעג ןיוש ןבָאה רעפרעד-עטנעָאנ ןיא "סרעייג עשידיי;
 שטָאכ .טיוט ןופ ןרָאװעג ןענורטנַא םיוק ןענעז ייז ןוא לוויטש יד ןגױצעגּפָארַא ייו ייב
 ןסייר רעמָאט טרעטיצעג קרַאטש ךָאד רימ ןבָאה ,טרעכיזרַאפ זדנוא טָאה רָאיַאמ רעד
 -עגנָא טָאטש ןיא זיא רעבָאטקָא ןט-10 םעד תבש .סעצווָאכַאלַאב יד רעהא ןײרַא ךיז
 סָאד ןקוקרעביא טפרַאדַאב טָאה עכלעוו ,עטיווס רעצנַאג ַא טימ לַארענעג ַא ןעמוק
 טכעלטע ןפיולוצ ןעמוקעג גנילצולפ ןענעז גָאט ןבלַאה םורָא .זיירק ןצנַאג ןיא רעטילימ
 -אלַאב יד יװ געט 2 ןיוש זַא ,טלייצרעד ןוא קצָאסיװ עלעטעטש טנעָאנ א ןופ ןדיי
 טכאנייב טנייה ןוא טריבַארעגוצ ץלַא ייז ןבָאה רעירפ .טָאטש רעייז ןרימָארגָאּפ סעצווָאכ
 ןעייג טציא ...טקידלַאווגרַאפ ןוא טעדנּוװרַאפ ,טעגרהעג ,רעזייה יד ןלַאּפַאב ייז ןענעז
 ןוא רָאיַאמ םוצ עיצַאגעלעד א ןפָאלעגקעװַא דלַאב זיא'ס ...ןסיש ןוא טָאטש ןרעביא יז
 ןיוש םיא טָאה רָאיַאמ רעד זַא ,טלייצרעד טָאה לַארענעג רעד .לַארענעג םוצ ךיוא
 ןייק ייז ןענעק ןיהַא רָאנ ,ווירב ענעטלַאהרעד יד ןופ טלאהניא ןטימ טכַאמעג טנַאקַאב
 ,לטעטש ןטייווצ ןיא ןגעקַאד ; זיירק רעקסניפ םוצ טרעהעג סע לייוו ,ןקיש טשינ רעטילימ
 ןלעוו סעצווָאכַאלַאב יד ןוא רעטילימ ןקיש ייז ןלעוו ,ןעמוקעג טשרע זיא'מ ןענַאוו ןופ
 .ןרעוו ןבירטרַאפ

 -עגמורַא ןבָאה ייז :ןרָאװעג סעכ ןיא רעמ ךָאנ םעד בילוצ ןענעז סעצווָאכַאלַאב יד

 טימ ייז ןבָאה ןעזרעד ןבָאה ייז ןעמעוו ןוא ,סעבמָאב ןפרָאװעג ,טָאטש יד טלגניר

 ןפױלטנַא וצ ןעגנולעג זיא טיילעגנוי 2 םיוק .סרעפרעק יד רעביא טקַאהעג ןדרעווש

 ןענעק ןוא םורַא ךיז ןעיירד רענלעז עשיליופ עכעלטע יד זַא ,טלייצרעד ןבָאה ייז ,רעהַא



 קינעשטעפ ןרהא ברה

 -רַאפ ןוא עטעגרהעג :טקרַאטשרַאפ ןעיירעדרעמ יד ךָאנ ןבָאה ייז .ןָאטפיוא טשינרָאג

 רעטייוו טָאה רע ןוא רָאיַאמ םוצ ןפָאלעג רעטייוו זיא'מ ...ןסַאג יד ןיא ןגיל עטעדנווו

 .ןעיירעדרעמ עכעלקערש יד טליטשעגנייא םיוק ןוא רעטילימ ןיהַא טקישעג

 יד טָאטש ןיא זדנוא וצ ןרַאפעגניירַא גנילצולפ ןענעז םורא געט רָאּפ ַא ןיא

 ןענעקרעד וצ ייז ןיא ןעוועג טכייל זיא'ס .ןעמרַאפינוא עשיסור ןיא סעצווַאכַאלאב

 ןופ ייז ןענעז ךַאנרעד רָאנ ,רָאיַאמ םוצ ןרָאּפרַאפ ייז ןענעז רעירפ .םיחצור עתמא יד

 ןלעפאב ןבעגעגסיורַא ייז ןבָאה ףכית .דיי א ייב טריטרַאווקעגנייא ךיז ןוא קעװַא םיא

 "רַאפ ןוא ,זנעג ,תופוע טימ :ןטסעב םענופ (עיצַאלָאק א) ערעשטעוו א ןטיירגוצ ייז לָאז'מ

 ןסע ןטימניא ..טנַאה רעייז ןסיוו ןעמ טעוו ןלעפ טעוו סעפע ביוא ,ןעקנַארטעג ענעדיש

 ןענעז ייז זַא ,טלייצרעד ךעלטימעג םיא ןוא תיבה-לעב םעד ןפורעגניירַא ייז ןבָאה

 רעהַא ןפרַאד םורַא געט רָאּפ א ןיא לייוו ,טָאטש ןיא ןעגנוניווו יד ןטכארטַאב ןעמוקעג

 טָאה'ס ןוא ןרָאװעג טיירפשרַאפ דלַאב ךעלנייוועג זיא ץלַא סָאד .ןקלופ 3 ערעייז ןעמוק

 םעד טגָאזעג ןוא "טלציוועג, ךיז ןבָאה ייז ..קערש טיוט ַא ןפרָאװעגנָא ןעמעלַא ףיוא

 ,לבור טנזיוט 20 רַאפ ּפָאק ןייז ןפיוקפָא טציא רע ןעק ליוו רע ביוא זַא ,תיבה"לעב

 ּפָאק ןייז ןעמ טעוו ןעמוק ןלעוו ערעייז תעב זַא ,םותחו בותכ ןבעגסיורַא םיא ןלעוו ייז

 ןבָאה "ןציוו, עכלעזַא קורדנייא ןא רַאפ סָאוו ןלעטשרַאפ ךיז ןָאק'מ ..ןעפעשט טשינ

 =  .ןרָאװעג זיא סע סָאװ גנומיטש עטגנערטשעגנָא יד ןוא טכַאמעג טָאטש ןיא

 טעוו סע זא ,טרעכיזרַאפ טָאה רע רָאנ ,רָאיַאמ םוצ ןפָאלעג רעדיוו דלַאב זיא ןעמ

 טשינ ליז טָאה רע רָאנ ,רעהַא ןעמוק טלָאװעג עקַאט ןבָאה ייז .ןייז טשינ סטכעלש ןייק

 קיטייז א ןופ ןעמוקעג רעטייוו ןעמ זיא ןטימניא .ןביולרעד טשינ ייז טעוו ןוא טביולרעד

 ייז ,ןייגניירַא ןיהַא ירפ ןגרָאמ ןפרַאד סעצוואכַאלַאב יד זַא ,טלייצרעד ןוא לטעטש

 רעד .גנורעקלעפאב עשידיי עצנַאג יד ןעליוקסיוא ןלעוו ייז זַא ,טמירַאב ךיז ןבָאה

 ךָאד ,זיירק ןייז ןזעוועג טשינ זיא סע לייוו ,ןפלעה טנָאקעג טשינרָאג רעבָא טָאה רָאיַאמ

 ןופ עיסימָאק ַא ןיהַא ןקיש טמיטשעגנייא רע טָאה ,ןטעבעג קרַאטש םיא ןבָאה רימ לייוו

 ןטרָאד ןוא ןעמוקעג ןיהַא ןענעז ייז .עגַאל יד טרָאד ןטכַארטַאב וצ ידכ ,ןָאזרעּפ עכעלטע

 ןיוש ןבָאה ייז ןוא ,סעצווָאכַאלַאב-ןטידנַאב יד ןרָאפנײרַא ןביוהעגנָא טַאהעג ןיוש ןבָאה

 "נאשז טרימרַאלַא ךיילג טָאה *עיסימָאק, יד ,*טעברַא; רעד וצ ןעמענ ךיז טלָאװעג

 עקיזָאד סָאד זיא םורַא ױזַא .טנפָאווטנַא סעצווָאכַאלַאב יד טָאה'מ ןוא קסניפ ןופ עירעמַאד

 .טנעה ערעייז ןופ ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא קינרעס עלעטעטש

 -לעפאב עשידיי יד טריזירָארעט ןוא טקינייפעג ןבָאה סעקישטשמָארגָאּפ עדליוו יד

 םירעיופ עשיטימעסיטנַא יד טקינייארַאפ ךיז ןבָאה ייז וצ .טנגעג רעזדנוא ןיא גנורעק

 -לעפאב עשידיי יד טריניור ןעמאזוצ ןוא רעפרעד ןוא ךעלטעטש יד ןופ סעטרעיוּכ ןוא

 טרימָארגָאּפ סעצווָאכַאלאב יד ךרוד ןענעז טנגעג רעזדנוא ןיא ךעלטעטש ןעצ .גנורעק

 ןבָאה ייז ;ןרַאוועג טעדנוווראפ ןוא טעגרהעג ייז ךרוד ןענעז ןדיי רעטרעדנוה :ןרֶאוועג

 ןגעלעג זייומישדח ןענעז סעילימאפ רעטרעדנוה ..טרעטעמשעצ רעזייה ערעייז וליפָא

 -נטלַאהַאבסיוא ,טכענ"רעבָאטקָא עטלַאק יד ןיא רעדניק עניילק יד טימ רעדלעוו יד ןיא

 ,טנעה עשירעדרעמ יד ראפ ךיז קיד
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 ןשינעייווכָאנ גונעג ןרָאי

 ןשינעעשעג עכעלקערש יד ןופ

9% 

 ה עכלעוו , ךיז וצ ןעמוקעג

 טרעיודעג גנ

 יו א ו זָאלעגרעביא ןבָא

 ונעג ךעלסיבוצ

 א רעבָא ןיוש זיא ןכיגניא

 נעדרָאניי א ןעמ
 םוטעמו

 אנ סָא ה ךָאד וע

 בעל סָאד ןוא ןעוועג גנונעדרַא עש

 לסיבַא זיא מ זיב ַאל ך

 ךיז ָא ה ן יליופ א

 ןיא זדנוא ייב

 וקעגּפָא טייצ יד

 קנַאד ַא זיא טָאטש

 5 קערש טימ זיולב ןעמ

 עבירַא ץלַא ןענ עז רימ ן וא קיאור ר "רָאי ַאמ םעד;

 225 המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ךעלטיפַאק



 (קינעשטעפ] רודיןב הרימ

 םייה-טנגו* ןיימ קנעדנא םוצ

 ,רעדניק ,רימ .בוטש רעסיורג רעד ןיא ןדייז םייב טנווָא-רעטניוו א קנעדעג ךיא

 טסע'מ .עבורה רעטילגעגנָא-סייה רעד ןופ טייוו טינ ,שיט ןגנַאל ַא םורַא עלַא ןציז

 יו ,רעבלעז רעד טינ סעפע זיא טנווֶא רעקיטנייה רעד זַא ,ןליפ רימ רעבָא ,ערעשטעוו

 טעדוס ןעמ ,לָאמַאטימ ןדייר עלַא ,גנונאפש א ,רעדורעג א זיא בוטש ןיא .קידנעטש

 -- ,סרעטופ עסיורג ןיא ןָאטעגנָא ,ןדיי 4 רעמיצ ןיא ןיירַא לעטש ַא ךיז ןביג םיצולפ .ךיז

 .סעמשטוק עכיוה ןוא רענלעק ענרעטופ ענייש טימ ,ענעריוכט רָאנ ,סרעטופ ױזַא םתס טינ

 טימ ףיוא ייז טמענ ןעמ ."טנווָאנטוג, ןטיירב ַא טימ ןיירַא ןעמוק ןדיי עדמערפ יד

 רָאג ַא ןיירַא ךיוא טגנערב ןעמ ּוװ ,לַאז ןסיורג ןיא ייז טצעזַאב ןעמ .דַארַאּפ סיורג

 .דוביכ םענשזַאוו

 ךיוא טפור רע .ייז ןבענ ךיז טצעז ןוא טסעג יד וצ ןיירָא טייג ל"צז עטַאט רעד

 םורַא טייג עבָאב יד .סעומש רעטסנרע ןַא רעייז ךיז טריפ'ס ןוא ה"ע ןעמַאמ יד ןיירָא

 שיט םוצ ןקיש וצ ףיוא טינ טרעה יז .םינפ ןפיוא ענימ רעטסנרע ןַא טימ ,ןגיוצעגנָא

 .דוביכ ךָאנ ןוא ךָאנ

 ןעמוקעג זיא סָאד .רָאפ טמוק ָאד סָאװ ,רעדניק ,זדנוא וצ ךיוא טייגרעד ךעלסיב וצ

 .בר ַא רַאפ ןטַאט םעד ןעמענוצפיוא עציוװָארבמָאד לטעטש ןופ עיצַאגעלעד ַא

 -סיורַא ךיז טָאה ,רעציווָארבמָאד עלַא טנעקעג טוג ןיוש בָאה ךיא ןעוו ,רעטעפש =

 רעקסירט יד ןופ ןעמַאנ ןיא -- ןייטשגנוי יציא 'ר :ןעוועג ןענעז ןדיי יד זַא ,ןזיוועג

 ןופ םיאבג -- קוינזילב ריאמ קיציא טימ דלעפ ןמחנ 'ר ;לביטש רעקסירט ןוא םידיסח

 -- (עילימַאפ ןייז טינ קנעדעג'כ) קיצרַא ;םידיסח רענזערב ןוא שרדמ-תיב רענזערב

 ןיא םיללפתמ עלַא ןופ ןעמָאנ ןיא ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,לוש רעסיורג רעד ןופ יאבג

 .לוש רעד

 .עציווַארבמָאד ןייק ןרָאפעגרעבירַא ןענעז רימ ןוא טרעיודעג טינ גנַאל טָאה'ס

 רע טָאה ןיילַא) רעיומ ןסיורג ןייז זדנוא רַאפ ןבעגעגּפָא טָאה עטסָארַאטס רעד הימחנ

 .(ףיוה ןפיוא עלעביטש ןיילק א ןיא טצעזַאב ךיז

 עגעדיישרַאּפ ןוא ,לבעמ טימ ןשטנעמ ןרָאװעג טקישעגסיורַא ןענעז ףיוה סנדייז ןופ

 טנדרָאעגנייא ךיז ןבָאה רימ .גנוניווו יד זדנוא רַאפ ןענעדרָאוצנייא ידכ ,ןכַאז ערעדנַא

 טניווועג טינ ןדיי רעציווַארבמָאד יד ךָאנ ןענעז טייצ רענעי וצ .טנַאגעלע ןוא ןייש רעייז

 דיסח רענזערב א :טייצ רענעי ןופ זָאירוק א ךיז ןָאמרעד ךיא .סוסקול ַאְזַא וצ ןעוועג

 טָאה ,גנוניווו יד קידנעעז ןוא בר ןגנוי ןטימ ןענעקַאב ךיז ןעמוקעג זיא הביבס רעד ןופ

 ..."? ןדע-ןג ןיא ןייז ןיוש ןעק סַאוו, -- ןפורעגּפָא ךיז רע
 ןעמוקעג .עציווָארבמָאד ןיא תונבר סָאד ןעמוקעגנָא בר ןגנוי םעד זיא טכייל טינ

 ריא טַאהעג ןאד זיב טָאה לוש עדעי) םינבר 3 ןופ טרָא ןפיוא לטעטש ןיא רע זיא

 םעד ןעמונעגפיוא ןוא טקינייארַאפ ךיז ןלוש יירד עלַא ןבָאה רעטעפש .(בר םענעגייא
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 --- ןפורעג םיא טָאה'מ יוו "בר רענזערב, רעד -- קינעשטעּפ םוחנ יר ברה ,ל"צז ןטַאט

 בקעי 'ר ברה ,בר א ךָאנ ןעוועג ךיוא זיא לטעטש ןיא .ןלוש יירד עלַא רַאפ בר סלַא

 .ךעלביטש ןוא םידיסח רענילָאטס יד ןופ ,ןַאמצלַאז

 ייב טסעק ףיוא ךיז קידנעניפעג .עטסרעווש עמַאס סָאד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ָאד ןוא

 טָאה רעכלעוו ,עהָארטסָא ןיא וינרעטלַא יר יבר ןסיורג ןוא ןטסּוװַאב םעד ,רעווש ןייז

 טָאה -- ,תורישע ןוא דובכ ,תונדמל סיורג טימ ,י"ביי 'ר ןופ תלשוש יד ןעוועג ךישממ

 טַאהעג ןיוש טָאה רע ,תמא .ןגרָאז םוש ןָא ,קיאור רעייז טבעלעג ה"ע רעטָאפ ןיימ

 ,קסירב ןופ ,קיצײװַאלָאס םייח 'ר ברה ןואג ןטסּוװַאב-טלעװ ןופ תונבר ףיוא תוכימס

 ךָאנ ןוא ןסעזעג רע זיא לייוורעד רעבָא ,תונבר ַא ןעמענוצפיוא טיירגעג ךיז טָאה רע ןוא

 -מָאד ןייק קידנעמוק רעבָא .תוגאד םוש ןייק ןָא ,םידימלת טימ רעטייוו טנרעלעג ץלַא

 -- ,םיטפשמו םיניד ,ןטג ,ןתירב ,תונותח ,תונבר ץוח זַא ,ןעזרעד רע טָאה ,עציווַארב

 תוירחא יד ךיוא ןגעלעג בר ןפיוא זיא -- טריפעג ךיז טָאה טייצ רענעי וצ ןדיי ייב יוו

 רערעווש רעד ןיא ןלַאפעגניירַא רע זיא ,ןעמוק ןייז ייב ךיילג .ןבעל ןשידיי ןצנַאג ןרַאּפ

 .םידיסח רענילָאטס ןוא רענזערב יד ןשיווצ תקולחמ

 רעטָאפ ןיימ טָאה ,דניירפדןשטנעמ רעתמא ןַא ןוא רוטַאנ רעד ןופ רעטוג ַא רעייז

 טימ טריפעג ןבָאה םידיסח יד עכלעוו תקולחמ רעד טימ ןעמיטשנייא טנעקעג טינ ה"ע

 ו רוטַאנ ןיא רעכַאװש א ,רעליטש ַא ןייז וצ ןעזעגסיוא טָאה רע ."תובהלתה רעקידרעייפ,

 טימ ןריפ ייז ןלעוו ,ייז ןופ קיגנעהּפָא זיא רעכלעוו ,בר סלַא זַא טניימעג םידסח יד ןבָאה

 סָאװ ,םינבר עקידרעירפ יד טימ ןעוועג טניווועג ןענעז ייז יוו ,קיטילָאּפ עבלעז יד םיא

 ,ץלַא וצ טמיטשעגוצ קידנליוו טשינ קידנליוו ןוא ,הסנרפ רעייז רַאפ טרעטיצעג ןבָאה

 .טרעדַאפעג ייז ןופ ןבָאה םידיסח יד סָאוו

 ןבָאה ,ןיציבר עשיגרענע ןוא ענייש ,עגנוי יד ךיוא יוו ,רעבָא ,בר רעגנוי רעד

 יוו ,ןָאט ןפרַאד ןלָאז ייז .סעציילפ עטיירב וצ ןבָאה ייז זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג דלַאב

 יולה לאומש 'ר ןיבר ןערלוּפָאּפ ןוא ןסיורג ןופ ןוז א ,בר רעד .טייטשרַאפ רעצימע

 ,עיטסַאניד רעליבָאנרעשט רעד ןופ ךישממ רעסיורג רעד ,ענזערב ןופ קינעשטעּפ

 ןוא ןילָאװ ןיא םידיסח רענזערב רעטנזיוט רעביא הטילש יד טַאהעג טָאה רעכלעוו

 -- ןיבר רעהָארטסָא ןטנָאמרעד רעירפ ןופ רעטכָאט ַא ,ןיציבר יד ,יז ןוא ; עיסעלָאּפ

 טייקנטלַאהעגסיוא ןוא דלודעג טימ ןבָאה ,ןרעטלע ערעייז ןופ רעדניק עצלָאטש עדייב

 ןגָארטוצנײרַא ןעמונעג ךיז ייז ןבָאה לכ-םדוק .קיטילָאּפ רעדנַא ןַא ןריפ וצ ןביוהעגנָא

 טינ זיא שיט ןקידתבש סנטַאט םייב .םידיסח ענעגייא יד ןשיווצ תודחַא ןוא םולש

 ןעוועג זיא'ס ּוװ טצעזעג ךיז טָאה רעדעי .ךייר ןוא םערָא ןשיווצ דיישרעטנוא ןייק ןעוועג

 ןוא ןגָאזסױרַא ךיז טנָאקעג טָאה ,הלגע-לעב רעד ,ליזגור םהרבא .ץַאלּפ רעיירפ א

 ץנעט עקידתובהלתה יד ייב .ןדמל ןוא ריבג רעד ,ןייטשגנוי יציא יוו טקנופ ןלייצרעד

 -הוולמ א ייב םתס רעדָא ,בוט-םוי ַא יוזַא ,הרות-תחמש ןיא תוימשגה תוטשפתה ןופ

 טימ רעטסוש רעד לפלעווירכשי לסקַא ייב לסקַא טצנַאטעג ןבָאה ,ק"שצומ הכלמ

 רעד ילע ,ןדמל ןסיורג םעד ,טחוש היבוט ןוא ,רחוס ןסיורג םעד ,קוינזילב ריאמ-קיציא



 (קינעשטעפ) רוד"ןב הרימ 208

 ערעקיטכיוו ןייק זַא טביולגעג ןוא טניימעג טָאה סָאװ דיי רעד ,דלעפ ןמחנ טימ רקנמ

 רָאג זיא ,עקיטילָאּפ ןיא ןה ןוא תונדמל ןיא ןה ,תורישע ןיא ןה ,םיא ןופ טייקכעלנעזרעפ

 ...ָאטינ

 רענילָאטס יד טימ ןעגנואיצַאב ערעסעב ךיוא טלעטשעגנייא ךיז ןבָאה ךעלסיב וצ

 יד זַא ,ןעזעגנייא ךעלדנע תואנק רעסיורג רעייז ןיא ןבָאה םידיסח רענילָאטס יד .וו.ָא.א

 ףיוא זַא ,בצמ רעד טרעדנעעג טייוו ױזַא ךיז טָאה'ס ןוא ןטוג םוצ טינ טריפ תקולחמ

 טָאה רעכלעוו ,טעטימָאק רעקידתופתושב ַא ןרָאװעג ןפאשעג זיא "םיטח-תועמ, ןעלמַאז

 עדייב ןענַאטשעג ןענעז טעטימָאק םעד ןופ שארב .ןשטנעמ עכעלגעמרַאפ עלַא טכוזַאב

 רעד ,ןַאמצלַאז בקעי ברה ןוא ,בר רענזערב רעד ,קינעשטעפ םוחנ ברה -- םינבר

 רענוערב ןוא רענילָאטס יד ןופ םיתב-ילעב עקידובכב טימ ןעמַאזוצ ,בר רענילָאטס

 - . .גנוכיירגרעד עסיורג ַא רעייז ןעוועג זיא סָאד .םידיסח

 עזעיגילער א רָאנ ןעוועג טינ לטעטש ןיא בר רעד זיא ןעמונעג ןיימעגלַא ןיא

 ןעוועג ןענעז ,ןשטנעמ יד ךיוא יוו ,לטעטש ןופ ןבעל עצנַאג סָאד ;ץנַאטנעזערּפער

 ןָאק ןעמ ױזַא יוו ,ןענַאטשרַאפ טינ טָאה דיי ןייא ןייק .זיוה ןייז ןוא בר ןטימ ןדנוברַאפ

 םולשו"סח ךיוא זיא ױזַא .החמש ַא םתס רעדָא תירב ַא ,הנותח א ןריפכרוד בר םעד ןָא

 רעדָא ןפיוקרַאפ .בר ןרַאפ ןרָאװעג טכַארבעג שינעעשעג עקירעיורט רעדַא רעצ רעדעי

 ענעדיישרַאפ ןגעוו ןכַאמּפָא ,רעטנזיוט ףיוא םיטפשמ ענעדיישרַאפ ,זיוה א ןפיוק

 -סגנוריגער יד ךרוד ןרעוו טריפעגכרוד טזומעג ךעלטנגייא טָאה ץלַא סָאד -- ןטפעשעג

 דנעווטיונ ַא ייב ןדייס ,ןָאט וצ סָאד ןלאפעגנייא טינ םענייק זיא'ס רעבָא, ןטלַאטשנַא

 םייב ןרָאװעג טריפעגכרוד ץלַא סָאד זיא לַאמרָאנ ,לַאפ ןכעלנייוועגרעסיוא רעדָא טייקיד

 .לביטש-ןיד-תיב ןיא ,בר

 רעניווונייא בור סָאד .דובכ טימ רעבָא ,ןדיישַאב רעייז טבעלעג טָאה לטעטש סָאד

 רעבָא ,ןבעל ַא טכַאמעג שינרעטַאמ סיורג טימ ןבָאה סָאװ ,ןדיי ענשַאּפערָאה ןעוועג ןענעז

 ףיוא עשרַאוו ןופ דיי א ל"צז ןטַאט םוצ ןעמוקעג זיא לָאמַא יוו ,קנעדעג ךיא .ךעלטנרַא

 סָאװ ,םירחוס רעציװָארבמָאד יד ןופ "טקזוחעג, טָאה דיי רעוועשרַאוו רעד .הרות-ןיד א

 טעמכ ןענעז סע ןוא ךעלעסקעוו ערעייז טלָאצעג עלַא ייז ןבָאה ,םַאנסיוא רעניילק ַא ץוח

 ."סרעצעזנָא, ןייק ןעוועג טינ

 קידנעטש ןבָאה ,בר רענזערב םעד ,קינעשטעפ יולה םוחנ 'ר ןטַאט ןיימ טימ

 -ָארבמָאד ןיא רעוט-ללכ ערעלוּפָאּפ עדייב ,ןרהא ןוא קחצי :ןיז ייווצ יד טעברַאעגטימ

 גנורעקלעפַאב רעציווָארבמָאד יד ןפלָאהעג ןבָאה ,טיבעג ןייז ףיוא רעדעי ,עדייב ,עציוו

 ,טייקנבעגעגרעביא ןוא טפַאשיירט רעכעלנייוועגרעסיוא טימ

 ןגיוצעגוצ טָאה סָאוו ,הבישי א טעדנירגעג טָאה ,ה"ע קחצי ,ןוז רעטסטלע רעד

 רעדניק-הבישי יד .הביבס רעד ןוא עציװָארבמָאד ןופ ,עמערָא בור סָאד ,רעדניק ךס ַא

 ץַאלּפ א ,ןעקנירט ןוא ןסע טימ ךיוא רָאנ ,ןענרעל טימ רָאנ טינ ןרָאוועג טגרָאזרַאפ ןענעז

 ןוא *זָאט; ןופ שארב ןענַאטשעג ךיוא זיא רע .דגב ַא טימ ךיוא לָאמוצ ןוא ןפָאלש םוצ

 ,טנוזעג-סקלָאפ סָאד ןטיהּפָא ןופ טיבעג ןפיוא גנורעקלעפַאב רעד ןפלָאהעגטמ ךס ַא רעייז
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 טציא ךיז טניפעג ןוא קילגמוא ןסיורג ןופ ןרָאװעג לוצינ ה"ב זיא רעכלעוו ,ןרהא

 ךיז טָאה רע רעבָא .תונבר ףיוא "הכימס; ןעמוקַאב גנוי רעייז ךיוא טָאה ,לארשי ןיא

 רעטנַאקַאב ַא טנגוי רעטסירפ ןופ ןעוועג זיא רע ,םידומיל ערעדנַא ךיוא טעמדיוועג

 רעשיטסינויצ-יחרזמ רעד ןיא רעלוּפָאּפ רעייז ןוא טנגעג רענילָאװ ןיא טסילַאנרושז

 זיא םיצוביק יד קנַאד א ןוא םיצוביק עמורפ ךס א רעייז טעדנירגעג טָאה רע. טעברַא

 ןָא סָאװ ,םידיחי ןוא סעילימַאפ ךס ַא לארשי-ץרא ןייק ןקישוצרעבירַא ןעגנולעג םיא

 .ןעגנאגרעד טשינ לארשי ןייק לֶאמנייק ייז ןטלָאװ ףליה ןייז

 ןענעז סע .גנורעקלעפַאב עטנעגילעטניא ןַא רעייז טַאהעג עציווַארבמָאד טָאה ללכב

 טנרעלעג ךיז טָאה טנגוי רעשלטעטש רעד ןופ ליפ .םינדמל ןדיי ךס ַא ןעוועג ןטרָאד

 ףיוא ןעייטראפ עלַא .עשרַאוו ןוא ענוואר ,גרעבמעל ,ענליוו יוו ,טעטש ערעסערג יד ןיא

 טריפעג ןבָאה ,עטכער-םערטסקע יד זיב עקניל-םערטסקע יד ןופ -- סאג רעשידיי רעד

 .גנורעטסייגַאב טימ ןוא יירט טעברַא רעייז טריפעג ןבָאה עלַא ןוא -- טייקיטעט ַא ןטרָאד

 ןעײטרַאּפ עלַא ןיא קיטעט ןוא ןבעל טימ לופ ,עטנַאסערעטניא ןַא ןעוועג זיא טנגוי יד

 -בעה ןיא לארשי-ץרא ראפ טייקיטעט עשירעפעש ַא ןרָאװעג טריפעג זיא קיטייצכיילג

 עכלעוו ,לוש-סקלָאפ עקיסַאלק-8 ןַא ,ןטרָאג-רעדניק א טעדנירגעג טָאה ןעמ :שיאער

 ןלַאיזַאנמיג א טעמכ טימ ןסרוקדטנווָא ,ָאווינ ןשיגָאגַאדעּפ ןכיוה א ףיוא ןענאטשעג זיא

 ,טעברַא רעשיטסינויצ רעטגייווצרַאפ רעד קנַאד א .קעטָאילביב עלַאסָאלָאק א ,םַארגָארּפ

 ,דנַאל ןיא רעציווַארבמָאד רעטרעדנוה טציא ךיז ןעניכעג

 ךיוא ךיא בָאה טעברַא רעשיטסינויצ-שיאערבעה רעד ןיא סָאװ ךעלקילג ןיב ךיא

 -בעה ןוא לארשי-ץרא רַאפ טעמדיוועג ןעוועג ןענעז ןרָאי עגנוי עניימ עלַא .קלח ןיימ

 םולח ןיימ יוו ,ןעז וצ ןעוועג הכוז בָאה ךיא סָאוו ךיא ןיב ךעלקילג רעמ ךָאנ ןוא .שיאער

 גונעג ָאטינ זיא'ס .דנַאל ןיא ןעמוק וצ טבעלרעד בָאה ןוא ןרָאוועג טכעלקריוורַאפ זיא

 עביל ןוא ערעייט ערעזדנוא עלַא סָאוו ,קיטייוו ןוא רעצ םעד ןקירדוצסיוא רעטרעוו

 ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןפוא ןקידתוירזכַא ןַא ףיוא ןענעז ןוא ןבילברַאפ טרָאד ןענעז

 ןיא -- םייה-טנגוי ןיימ טעמדיוועג בָאה'כ סָאװ תורוש עטלייצעג עקיזָאד יד ןלָאז

 -- ןרָאידטנגוי עניימ ןופ תונורכז ערערעמ יד ןוא -- שידיי ןיא ,ךוב ןופ לייט םעד

 טרָאד עלַא רַאפ קנעדנָא סלַא ןעניד -- שיאערבעה ןיא ,ךוב ןופ לייט ןטייווצ םעד ןיא

 .טיילסדנַאל ערעייט ענעמוקעגמוא ןוא ענעבילברַאפ

 ךָאנ גָאט:טײצרָאי םעד רָאי סעדעי ןטיהוצּפָא בוח רעקילייה רעזדנוא זיא'ס

 ערעזדנוא ןופ רָאנ טשינ תומשנ עקילייה יד ןענָאמרעד ןוא (לולא ד"י) םישודק ערעזדנוא

 רעזדנוא ןופ הדע רעקילייה רעצנַאג רעד ןופ רָאנ ,רעדילגטימ-החפשמ ןוא ןרעטלע

 ךרוד םינפוא עטסכעלקערש יד ףיוא ןרָאװעג טכַארבעגמוא זיא סָאוו ,םייה-טנגוווי

 ,קלָאפ רעזדנוא ןופ ררוצ ןטסערג םעד

 ןייז לָאז זדנוא ןופ רערעדעי ןוא געוו רעזדנוא ןטכיולַאב קנעדנָא רעייז לָאז

 ןופ רעדנעל עלַא ןיא טייל רַאפ ןוא טָאג רַאפ סטוג ןָאט ןיא ןעניפעג המחנ עזייוולייט

 .לארשי תנידמ רַאפ לעיצעפס ןוא טייקטיירפשעצ רעשידיי רעד



 קסינעשטעפ לדוי

 עקירעמא ןייק עיצארגימע יד

 עלעטעטש רעזדנוא ךיז טָאה ,טרעדנוהרָאי ןט-20 ןופ רָאי-ןעצ ןטשרע םעד ןיא

 .טנגעגמוא רעד ןיא ךעלטעטש ערעדנַא יד ןופ טדיישרעטנוא סָאװ קיצניוו ץיווַארבמָאד

 םירחוס ,םיריבג רָאּפ א ןופ םַאנסיוא ןטימ ,עטעוועדנופעגנייא ןַא ןעוועג זיא טײקמערָא יד

 לייט רעטסערג רעד .ףיוה ספַארג םורַא טקיווקעג ךיז ןבָאה סָאװ ,סעקישטַארדָאּפ ןוא

 עלַא יד טימ טשטנעבעג ,רעגנוה-בלַאה ןופ בצמ א ןיא ןעוועג ןענעז ןדיי עקידלטעטש

 לדנַאהניילק סָאד שטָאכ .טכַארבעג ךיז טימ טָאה תולד רעטעוועדנופעגנייא רעד סָאװ ןגלָאפ

 ןרָאװעג גָאט ןדעי טימ זיא ,הסנרפ רעקידלטעטש רעד ןופ דוסי רעד ,יירעמערק ןוא

 ץלַא רעמערק לָאצ יד ןוא רעפרַאש ןרָאװעג ץנערוקנָאק יד זיא ךָאד ,טפמורשעגנייא

 -- טעברַא ןופ הנויח ענדיב רעייז ןגיוצעג ןבָאה סָאװ ,תוכאלמ-ילעב יד ךיוא .רעסערג

 א ןריפ טזומעג ןבָאה --- ,יירעקרעווטנאה ערעדנַא ןוא יירעדימש ,יירעטסוש ,יירידיינש

 ןיא זיא ,לטעטש ןופ ןינבו-ןינמ-בור רעד .בצמ ןשימָאנָאקע רעייז רַאפ הכרעמ ערעווש

 .תולד ןופ טייק ןייא ןעוועג טייצ רענעי

 עקיטכיוו ַא ןליפש ןביוהעגנָא רָאיןעצ ןטשרע םענעי ןיא ןיוש טָאה עקירעמַא

 ךיז טָאה'ס ןוא ןסקַאוועג רָאי ןדעי טימ זיא עיצַארגימע יד .לטעטש ןופ ןבעל םעניא לָאר

 עקירעמַא ןיא ןעוועג רעצעמע ןיוש זיא החפשמ רעדעי ןופ טעמכ זַא ,עגַאל א ןפַאשעג

 ךיז טָאה ןעמ .עקירעמַא טימ טבעלעג טָאה לטעטש סָאד .ןיהַא ןרָאפ ןבילקעג ךיז רעדָא

 ןופ ןטילעג יליפַא טָאה ןעמ ןוא ןטרָאד ןופ סיינ ענעמוקעגנָא יד וצ טרעהעגוצ קרַאטש

 .ןרַאלַאד ןטלַאהרעד וצ טרעהעגפיוא ןבָאה תוחפשמ יד לייוו ,ןסיזירק רענַאקירעמַא יד

 עקירעמַא ןיא. ."ןעמַאמ רעד עלעווירב א, :רעדיל יד ןעגנולקעגּפָא ןבָאה רעזייה יד ןיא

 םירבח 2 ןענעגעזעג ןתעב (המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ראפ) ,"דנוב , ןופ רעריפ יד

 .עקירעמַא ןייק טרירגימע ןַאד ןבָאה סָאװ
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 21 עקירעמַא ןייק עיצַארגימע יד

 ,ײץענַאקירעמַא. ןא ןעוו םָארָאדָאכ ןעגנַאגעג זיא לטעטש עצנַאג סָאד ."עטַאט רעד זיא

 טָאה ,םישובלמ ענדָאמ ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא ,עקירעמַא ןיא רָאי ףניפ ןייזּפָא ןכָאנ
 יד ןופ קילבנָא ןיא .ןרַאלָאד לקעפ ַא טימ טעכַאפעג ןוא תואמזוג טימ תוישעמ טלייצרעד

 רעצנַאג ַא טעמכ .לטעטש סָאד ןזָאלרַאפ תוחפשמ עצנַאג ןבָאה ,"ןקילג רענַאקירעמַא;

 .עקירעמַא ןייק קעװַא זיא רעציווָארבמָאד רוד

 טּפַאכעגמורַא זיא דנַאלסור ןעוו ,(1905) גירק ןשינַאּפַאי-שיסור ןופ טייצ רעד ןיא
 ,טנגוי רעקידלטעטש רעד ןופ לייט א טָאה ,עיצולָאװער ןופ רעייפ-םַאלפ ןטימ ןרָאװעג

 .רעייפ םעד ןופ ןעקנופ יד םייה ַא טכַארבעגטימ ,טעטש עסיורג יד ןיא ןעוועג זיא סָאװ

 עקידנפמעק ןפַאשעג ךיז ןבָאה'ס ןוא ךעלזיירק ןריזינַאגרָא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה'ס

 לקנַאי ,ןאמשיפ לכימ ,רעשומ ןמלז ןופ טריפעגנָא ןעוועג זיא "דנוב, רעד .ןעײטרַאּפ

 ןענעז (סעצווָאמייס) .ס.ס יד .א"א סעשטיווָאניבַאר .סעקינעשטעפ יד ןופ ךיוא יוו -- שקָאל
 טפיוחרעביא ןעמונעגמורַא ןבָאה ןוא (לטָאמ ןוא עניפ) סנַאמצלָאה יד ןופ טריפעגנָא ןעוועג

 רעדניב םהרבא ןופ טפַאשרעריפנָא רעד רעטנוא ךיז ןבָאה רעטעּפש .טנגוי עשיתב-ילעב יד
 .ןעגנוריּפורג עשיטסינויצ יד לטעטש ןיא ןעלקיווטנַא וצ ןביוהעגנָא ,עכעלטנגוי ךָאנ ןוא

 רעד טימ ןטַארטעגניירַא זיא לטעטש ןופ רעגייטש-ןבעל םעניא גנורעדנע עסיורג ַא

 רעשיטקַאפ ןייק ןעוועג טשינ ןיוש ךיא ןיב טייצ-רענעידוצ רעבָא .המחלמ-טלעוו רעטשרע
 קיטסייג .עקירעמַא ןיא ןעוועג ןַאד ןיוש ןיב ךיא לייוו ,ןשינעעשעג עטלקיוועצ יד ןופ תודע

 ,רעטעפש ךיוא .ןעשעג זיא לטעטש ןיא סָאװ ץלַא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג רעבָא ךיא ןיב
 ךס ַא טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ךיא ןיב ,לטעטש-םייה ןיימ ןופ ןברוח ןקיטליגדנע םעד זיב
 בָאה'כ סָאװ ,ןרָאי-טנגוי עקילָאמַא יד ןופ הקיני ןגיוצעג ןוא ,רעניוונייא עקיטרָאד יד ןופ

 ,טכַארברַאפ טרָאד

 (1939--1918) תומחלמ-טלעוו עדייב ןשיווצ זַא ,טסּוװעג ןבָאה ,עקירעמַא ןיא ,רימ

 ןליופ ןיא םיבושי עשידיי עלַא ןיא יוו ךיילגוצ ,ץיװָארבמָאד ןיא ןבעל ןשידיי םעניא

 ןבָאה רימ .טעטיוויטקַא רעכעלטפַאשלעזעג-שיטילָאּפ ןופ סעצָארּפ ַא ןעגנַאגעגנָא זיא

 יד ןופ טייקיטעט עשיטילָאּפ ןוא עלערוטלוק ,עלַאיצָאס יד טגלָאפעגכָאנ סנטייוורעד ןופ

 עקיזָאד יד טיירפעג זדנוא טָאה'ס ןוא ,ןעגנוריּפורג ןוא ןזיירק ,סעיצוטיטסניא ענעדישרַאּפ

 רעשיליופ רעד ןגעוו טסּוװעג ךיוא רימ ןבָאה ,רעבָא ,טייז רעטייווצ רעד ןופ .טייקיטעט

 ןוא טנגוי רעד ןופ טיונ רעשילַארָאמ רעד ןגעוו ,ןדיי ןגעק קיטילָאּפ-עיצַאנימירקסיד

 .טפנוקוצ רעזָאלטכיזסיוא רעייז ןוא ,ןזיירק עוויסערגָארּפ

 ןפאש ןופ סעצָארּפ רעטנכייצַאבנביוא רעד זַא ,ןלעטשרָאפ טנעקעג ךיז טָאה רעוו

 ךרוד קיבייא ףיוא ןרעוו ןטינשרַאפ קידתונמחרבמוא ױזַא טעוו ,ןבעל ןרַאפ ןפמעק ןוא

 רעד ןופ ןגיוא יד ףיוא ,םזירַאברַאב ןוא םזישַאפ ,האנש-ןשטנעמ ןופ סעצָארּפ ַא

 ...? טלעוו רעצנַאג

 -םייה ןייד ןופ עטסרעייט ןוא עטסטנעָאנ יד זַא ,ןלעטשרָאפ טנעקעג ךיז טָאה רעוו

 -רַאפ רעלַאטָאט ַאזַא ןיא ןרעוו טקיליטרַאפ םָאזיורג ןוא דניוושעג ױזַא ןלעוו לטעטש

 ..רעצ ןכעלנייפ ןוא ללח ןטסופ ַא ךיז ךָאנ קידנזָאלרעביא ,עיצקַא-גנוטכינ



 (ךארניוה) ןאמאלאס קחצי

 םייה רעד ןופ תונורכז עניימ

 רעשומ ןמלז ןופ קנעדנַא םעד טעמדיוועג

 .ד"יה ,ןאמשיפ לכימ ןוא

 1918 רָאי ןיא םישודק ייווצ .א

 יד ךרוד טיוט םוצ ןרָאװעג טקינייפרַאפ ןענעז ןאמשיפ לכימ ןוא רעשומ ןמלז

 סעדנַאב סערולטעפ .ףיוהיןַאב םעד ןבענ ,קסלירטס ףרָאד ןיא ,(1918) "סעצווַארולטעפ,

 ץיװָארבמָאד לטעטש עטגָאלּפעג סָאד ןוא ,טנגעג רעצנַאג רעד ןיא טעוועשובעג ןַאד ;בָאה

 קיטייוו רעד .דרָאמ ןשילַאיטסעב םעד בילוצ ,רעיורט ןפיט ןיא טליהעגנייא ןעווע\ זיא

 לארשי-רבק וצ ןעגנערב טנָאקעג טשינ טָאה ןעמ סָאװ ,טימרעד רעסערג ךָאנ ןעוועג זיא

 רעבָא ,קיור ןעוועג טשרמולכמ זיא אפוג לטעטש ןיא שטָאכ .םיפוג עקילייה ערעייז

 .סיורג רָאג ןעוועג הנכס יד זיא לטעטש ןופ ןצענערג יד רעסיוא

 ןוא ןרָאפ וצ טייקטיירג ןייז טקירדעגסיוא טָאה ,סעילכַאכ לשרעה הלגע-לעב רעד

 ךיא .ןרָאפטימ םיא טימ לָאז רעצעמע ךָאנ זַא ,יאנתב ,םיפוג עטקינייפרַאּפ יד ןעגנערב

 טכַארבעג עקַאט ןבָאה רימ ןוא ,ןרָאפוצטימ ןעוועג בדנתמ ךיז בָאה ,לגניי א ןאד ךאנ

 רעייז וצ טיילגַאב טָאה לטעטש עצנַאג סָאד עכלעוו ,סננימדרב ייווצ יד לטעטש ןיא

 יד ,רעטומ ןיימ טרעדורעגפיוא יוזא טָאה רָאפסױרַא רעשילַאקיזיר ןיימ .ור רעקיבייא

 -םוטב ריא בָאה ךיא זַא ,טסיירט ןוא גנילביל רעד ןעוועג ןיב ךיא רעכלעוו ייב ,הנמלא

 ןרָאפרעבירַא ןוא לטעטש סָאד ןזָאלרַאפ טזומעג ןבָאה רימ .ןקיּורַאב טנָאקעג טשינ ןפוא

 .ילרָא ףרָאד ןיא רעדורב ריא וצ

 "סעצווָאכאלאב, טימ שינעגעגאב א | ב

 ןבָאה ,םיגורה עשידיי טימ עיסעלָאּפ ץנַאג טקעדַאב ןבָאה "סעצוואכַאלַאב, יד ןעוו

 ַא ךָאנ שינעכוז ןיא ףרָאד-וצ-ףרָאד-ןֹופ טלגָאװעג ןוא ילרֶא ףרָאד סָאד ןזָאלרַאפ רימ

 ךיז קידנעניפעג זַא ,טליפשעגוצ רעבָא רימ טָאה לזמ סָאד .שינעטלעהַאב רערעכיז

 ןגיוא עניימ רַאפ ןעזרעד גנילצולפ ךיא בָאה ,ץישטיװַאז ףרָאד ןטימ ןיא ןיילַא רענייא

 טָאה ייז ןופ רענייא ןוא ,טלגנירעגמורַא ךיילג ךימ ןבָאה ייז ."סעצווַאכָאלַאב, עפורג א

 דרעפ ןפיוא קידנציז ,טָאה רעבלעז רעד ."?ליוק א דָאש א ,דישז א, :ןגירשעגסיוא

 -רעביא ,רעפרעק ןצנַאג ןיימ טעוועטַאקעצ ןוא עקשַאס ןייז טימ רימ רעביא טקַאהעג

 ַא בָאה ךיא ןעוו .טנעה עדייב ןוא עציילפ ,זדלַאה ,ּפָאק ןפיוא ןדנווו עפיט רימ קידנזָאל

 רעדרעמ רעד סטָאה ,עוואנאק רעקידנבענרעד 8 ןיא טלקייקעגניירַא ךיז רעטקיטולבעצ

 ."רעטרגפעג ַא ןיוש זיא רע, : ןפורעגסיוא

 ןגָארטעגניירא ,עוואנאק ןופ טפעלשעגסיורַא ךימ ןבָאה םייוג עשיפרָאד עקיטרָאד

 טלקיוועגמורַא ןוא רעכעטנַאה עסַאנ טימ ןדנּוװ עניימ ןדנובעגמורַא ,בוטש ַא ןיא ךיז וצ
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 ןיימ ןעמוקעגנָא זיא ןשיווצניא .רעכעלייל עסַאנ טימ רעפרעק ןטקיטייוועצ ןצנַאג ןיימ

 ןשידיי ןיא ןבעגעגניירַא ןוא קסניפ ןייק טריפעגּפָא ךימ טָאה יז ןוא ,עשטנח רעטסעווש

 .ץיווַארבמָאד ןייק טרעקעגקירוצ ךיז ךיא בָאה ,םישדח ליפ טרָאד ןייזפָא ןכָאנ .לָאטיּפש

 ,טיוט ןרעכיז א ןופ טעװעטַארעגּפָא ןַאד ךימ טָאה סָאװ ,עשטנח רעטסעווש ןיימ

 טנָאקעג טשינ ןיילַא ךיז רעטעפש ןרָאי טימ טָאה ,םייוג עטוג ןופ ףליהטימ רעד ייב

 יד .םייוג עטוג ייב ףליהטימ ןייק ךיז רַאפ ןענופעג טשינ ןוא ,טיוט ןופ ןעוועטַאר

 -- רעגנוה םעד ןוא קערש יד ,טלעק יד -- רעדלעוו רעביא ןשינעלגָאװ ןופ םירוסי

 זיא ןוא עשרַאװ ןיא ןברַאטשעג זיא יז) טיוט ןקיטייצירפ ריא וצ טכַארבעג ןבָאה

 .(םלוע-תיב רעשנעג ןפיוא טקידרעַאב

 "ןייארַאפ"םירחוס, רעד .ג

 רעשידיי רעד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא ןליופ-תוכלמ ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא ןיוש

 -סיזקע ןייז רַאפ ףמַאק ןרעווש א ןייטשוצסיוא ןבָאה טעוו רעלדנעהניילק ןוא רעמערק

 ןיא ןרָאי רעק-20 יד ןופ ףוס ןיא ףמַאק רעקיזָאד רעד ןעוועג זיא רעווש רָאג .ץנעט

 ןרעייטש רַאפ ןבָאה ןרָאטַארטסעװקעס תעב ,"הלגע סיקסבַארג, ןופ דָאירעּפ ג"א םעד

 טייצ רענעי וצ .רעזייה עשידיי ןופ םיצפח עטסקיטיינ יד טריפעגסיורַא ןוא ןעמונעגוצ

 יד ראפ ףמַאק-גנוקידייטרַאפ םענעסיברַאפ א טריפעג ןייארַאפ-םירחוס רעד טָאה

 -סעמסיוא-רעייטש ערעווש יד ןגעק -- רעלדנעהניילק ןוא רעמערק יד ןופ ןסערעטניא

 -טולב םתס ןגעק ןוא תושיגנ עשיאייצילַאּפ ןגעק ,"יװָאברַאקס דנָאשזוא, ןופ ןעגנוט

 "ןייארַאפ-םירחוס, ןופ גנוטלַאוורַאפ יד
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 -נטיידַאב ןייק ןעוועג טשינ זיא ןייאראפ-םירחוס םענופ חוכ-רעװּפָא רעד שטָאכ .סרעגיוז

 .ןטַאטלוזער טכַארבעג טָאה רע ןוא ,ןרָאוועג טריפעג ךָאד ףמַאק רעד זיא ,רעקיד

 עמערַא ןא ,(סעבילט לזייר : ענעפורעג ױזַא יד) רעטכיד לזייר טימ לַאפ א קנעדעג'כ

 לסיב א ,ךעלּפעט ענעדרע ןופ הסנרפ ענדיב ריא ןגיוצעג טָאה סָאװ ,עקרעמערק

 ןופ רעטערטרַאפ רעד .ןקַאב ןיילַא טגעלפ יז סָאװ ,ךעלטיורב עכעלטע ןוא סעקשטעמעס

 טרָאד טגעלפ ןוא למערק ריא ףיוא טגיילרַאפ לעיצעפס ךיז טָאה טנַאדנעמַאק-ייצילָאּפ

 -ילאפ רעד .לטיורב א ןיא טַאגַאּפש לקיטש א ןענופעג טָאה רע זיב ,ןרעטשינ טפָא רָאג

 ,טלפמעטשעג ןעוועג טשינ (ךיז טכוד) זיא סָאוו ,גָאװ יד למערק ןופ ןעמונרַאפ טָאה טסיצ

 גונעג ןעוועג ןענעז סָאװ ,ןייוואב עכעלכַאז ייווצ -- טַאגַאּפש ןטימ לטיורב סָאד ןוא

 ַא ןגיילפיורַא ןוא לטיילק סָאד ןסילש ןגעוו לייטרוא ןַא ןבעגוצסיורַא ידכ טכירעג ןרַאפ

 עלא טעדנעװעגנָא טָאה ןייארַאפ -םירחוס ןופ גנוטלַאווראפ יד .ףָארטש-טלעג עסיורג

 טפעלשעגסיורַא טושפ ןוא טלעטשעגנייא ךיז בָאה ךיא .ןדיימראפ וצ סָאד ידכ ,ןעלטימ

 ןיא ןרָאפעג ןעמ זיא ךָאנרעד .ייצילָאּפ רעד ןופ טנעה יד ןופ ןזייוואב עכעלכַאז ייווצ יד

 טָאה ןעמ זיב ,טורעג טשינ ןבָאה רימ .ענרַאס ןיא טנַאדנעמַאק-טפיוה םוצ תונלדתש

 יװַא ןוא ,טרָא טייווצ א ןיא ץיװָארבמָאד ןופ ןגָארטעגרעבירַא טסיצילָאּפ ןטכעלש םעד

 ,טַאגַאּפש ןטימ ןינע םעד ךיוא טרידיווקיל םורָא

 ןּפינקוצנָא ןייארַאפ-םירחוס ןופ רעייטשרָאפ יד ןעגנולעג זיא טייצ רעד ןופ ףיול ןיא

 .ןענַאגרָא-טכַאמ עקיטכיוו ערעדנַא ןוא ןזיירק עשיאייצילָאּפ יד טימ ןעגנּויצַאב עטוג רָאג

 ןיא לֶאמ ליפ ןרָאװעג טצונעגסיוא ןייאראפ-םירחוס ןופ גנוטלַאװרַאפ יד זיא םורַא ױזַא

 ערעדנַא ךיוא ןרעדניל רעדָא ןדיימרַאפ וצ ידכ ,סרעבָאהטכַאמ עלעיציפָא יד וצ תוחילש

 .רעטקַארַאכ ןכעלטפַאשלעזעג ןופ ייס ןוא ןטַאווירפ ןופ ייס ,תורצ ןוא תושיגנ

 סעיצוטיטסניאיללכ עלעיסנַאניפ  .ד

 -עגלַא ןַא טריזינַאגרָא ןייאראפ-םירחוס רעד טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ בייהנָא ןיא

 ןסערעטניא עשימָאנָאקע יד רַאפ ,קנַאב עוויטַארעּפָאָאק א ןלעטשוצפיוא ידכ ,עיצקַא ענייה

 ערעדנַא ךיוא יוו ,רעקרעװטנַאה ןוא תוכאלמ-ילעב ,רעלדנעהניילק ןוא םירחוט ןוי

 רעד ןיא) גנולמַאזרַאפ רעניימעגלַא רעטשרע רעד תעב .לטעטש םעניא ןזיירק-דנַאטשלטימ

 סקעז ןופ טעטימָאק-ריזינַאגרָא ןַא קעווצ םעד וצ ןרָאװעג ןבילקעגסיוא זיא (לוש רעסיורנ

 לרעמש ,(ךארכיוה) ןָאמָאלַאס .י ,ןַאמדירפ בקעי ,ןישורבָאד ףסוי ,רעניוו לטָאמ :ןָאזרעב

 .("ץעינַאּפאי רעד,) הזאמ-לפרַאפ .י ,לעקנערפ

 ןייארַאפ-םירחוס רעד טָאה ,ןעגנוגנערטשנָא ערעווש ןוא ןעגנולדנַאהרַאּפ עגנַאל ךָאנ

 עקיזָאד יד ."קנאב-םירחוס, יד ןפורעג לטעטש ןיא ךיז טָאה סָאװ ,עסַאק-ייל ַא טעדנירגעג

 רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,לעקנערפ לרעמש 'ר ןופ זיוה ןיא ןענופעג ךיז טָאה עסַאק

 : ןעוועג ןענעז רעדילגטימ-גנוטלַאװרַאפ ערעדנַא יד .גנוטלַאוורַאפ רעד ןופ רעציזרַאפ

 ףסוי ; (סרעריסַאק) רענייוו לסָאי ןוא יקסווָאקנאמ םהרבא ; (.זרָאפ-עציוו) רעניוו לטָאמ

 -ניילק ןוא רעמערק זיולב טנידַאב טָאה "קנַאב-םירחוס, יד .(רַאטערקעס) ןישורבָאד
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 ,ןטכַארפ טפיוקעגסיוא ,ןעלסקעוו טריטנָאקסיד ,תואוולה ןבעגעגסיורַא :רעלדנעה

 ,ל"גדא ןעגנולעטשאב טריסנַאניפ

 "קנאב רעשיטַאטש, רעד ןופ עטמַאאב יד ןוא גנוטלַאוורַאפ יד

 רעד טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה סָאװ ,טעטימָאק ַא טריּוטיטסנָאק ךיז טָאה קיטייצכיילג

 םירחוס רַאפ ךעלכעזטפיוה ,קנַאב רעשיטַאטש-ןיימעגלַא ןַא ןופ גנוריפנָא ןוא גנודנירג

 ןעוועג ןענעז "קנַאב רעשיטַאטש, רעד ןופ גנוטלַאוורַאפ רעד ןיא .רעקרעװטנַאה ןוא

 לדייז ,(עילימַאפ ןייז ןסעגרַאפ) בייל-םהרבא ,ןַאמצלָאה בקעי :םירחוס יד ןופ : ןטָארטרַאפ

 ; ךַאזרַאב לארשי ,(ךַארכיוה) ןָאמָאלַאס לציא ,ןַאמברַאפ בקעי ,אריּפש לרעב ,ןישטליט

 רעד ןיא עטמַאַאב יד .ןַאמסָארג .י .קַאז בקעי ,ןאמדלעפ םהרבא :רעקרעװטנַאה

 .ןייטשלרעפ ָאקרעב ,ץיוורוג אנכש .ךוטצרַאווש ןימינב ,ךורטַאּפ לאומש : ןעוועג ןענעז קנאב

 ןוא טייצ ליפ טעמדיוועג ןבָאה סעיצוטיטסניא עלעיסנַאניפ עדייב ןופ םינקסע יד

 ןוא טיונ רעשימָאנָאקע רעייז ןיא גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ןפלעה וצ ידכ ,עיגרענע

 יסדנַאל ערעייז וצ טפַאשביל סיורג טימ תוחילש עכעלטפַאשלעזעג רעייז טליפרעד ןבָאה

 ..םויק ַא ןבָאה טעוו ץלַא זַא ,ןַאד קידנטכַארט ,ללכ ןרַאפ שפנ-תריסמ סיורג ןוא טייל

% 

 ןיא ףיט טעילטעג טָאה סָאװ ,טייקנדנובעגוצ רעכעלטפַאשנַאמסדנַאל ןופ קנופ רעד

 ןעוו ,ןַאד ךיוא ןרָאוועג ןשָאלעגסיוא טשינ זיא ,ץיוװָארבמָאד ןיא םענייא ןדעי ייב ןצרַאה

 ערעדנַא ןיא קילג ןייז ןכוז לטעטש ןופ קעװַא זיא ןוא םייה יד ןזָאלרַאפ טָאה ייז ןופ ץעמע



 (ךארכיוה) ןָאמָאלַאס קחצי 236

 טָאה ,שרדמה:תיב סעשיבייל ןיא יאבג א ,לשמל ,ךארכיוה לאומש רעדורב ןיימ .רעטרע

 ,םוקמוא ןזיב ,טייצ עצנַאג יד ןעוועג זיא ןוא ענווָאר ןייק רעטעפש ןגָארטעגרעביא ךיז

 לאומש -- ענװָאר ןיא ןפורעג םיא טָאה ןעמ) לטעטשיסםַאטשּפָא ןייז טימ ןדנוברַאפ

 רעכלעוו ,לוש ןיא יאבג א ,ךארכיוה המלש-דוד ,רעדויוב רעטייווצ ןיימ .(רעציווַארבמָאד

 ןרָאי עצנַאג יד טָאה ,(ןָאמָאלָאס ףיוא ןעמַאנ םעד טרָאד ןטיבעג) עדַאנַאק ןייק קעווא זיא

 ןלייט ךיז ידכ טיילסדנַאל טרָאד טכוזעגסיוא ,ץיווַארבמָאד ןגעוו עדַאנַאק ןיא טדערעג

 ענייז ןגיוצרעד ,ןענעדרָאניײא ךיז ייז ןפלעה ןוא םייה רעטלַא רעד ןופ תונורכז טימ ייז טימ

 .טסייג ןשידיי רעציווָארבמָאד ןיא רעדניק

 רעד רעביא טיירפשעצ ןוא טייזעצ ןענעז סָאװ ,ץיווָארבמָאד ןופ עקימַאטשּפָא עלַא

 רעד זַא ,קידנסיוו .ןבעל-ןוא-בייל טימ רעציװָארבמָאד ןבילבעג ןענעז ,טלעוו רעצנַאג

 ו לארשי ןיא טרירטנעצנָאק זיא הטילפה-תיראש רעציווַארבמָאד רעד ןופ לייט רעטסערג

 רעד ןופ טעברַא-יוב רעוויטקורטסנָאק רעד טימ ךעלקילג ןוא ןעגנורדעגכרוד קידנענייז

 ןקילב ערעייז טלעוו רעצנַאג רעד ןיא רעציװָארבמָאד עלַא ןדנעוו -- ,הנידמ רעשידיי

 ןוא סנבעל עשידיי ענעטינשרַאפ עלַא רַאפ טסיירט ַא לארשי ןיא ןכוז רימ .לארשי וצ

 ןכוז רימ .ץיװָארבמָאד לטעטש-טַאמייה רעזדנוא ןופ םישודק ערעייט ערעזדנוא רַאפ

 ןיא ךיז ףיוא ןגָארטעגסיוא ןבָאה רימ סָאװ ,ןדייל ןוא ןייפ עלַא יד רַאפ טסיירט ַא ָאד

 "ראפ יד ראפ טלקמ-םוקמ ַא ,עיגָאלָאריטרַאמ רעשידיי רעגנַאל רעזדנוא ןופ ךשמ

 ןוא ןקיטסייג רַאפ רוקמ ַא ןוא לארשי ןייק געוו ַא ךרוד ךיז ןכערב סָאװ ,ןדיי עטגלָאפ

 .טלעוו רעד ףיוא ןדיי עלַא ןופ גייטשפיוא ןשילַארָאמ

 טנווא-םירופ א ףיוא עדער א תעב ,(ךַארכיוה) ןָאמָאלָאס קחצי

 (1961) לארשי ןיא טיילסדנַאל רעציווַארבמָאד ןופ
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 (1920--1918) טנגוי רענעסקַאוורעד רַאפ ןסרוק עשיערבעה יד ןופ רעליש ןוא רערעל יד

 (1920--1918) רגבתמ רעונל םיירבע םיסרוק לש םידימלתהו םירומה
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 1921 תנשב "תוברת, יממעה רפסהיתיב לש םידימלתו םירומ

 1921 רָאי ןיא "תוברת, לושיסקלָאפ רעשיערבעה רעד ןופ רעליש ןוא רערעל

 וי 9
 א

 שי

2 22 
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 עי

 (תונושארה םירשעה תונשב) "תוברת, ס"היב לש םידימלתו םירומ

 (ןרָאי רעקיצנאווצ עטשרע יד ןיא) לוש-"תוברת, רעד ןופ רעליש ןוא רערעל
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 1926 תנשב "תוברת, ס"היב ירגוב םע םינקסעו םירומ

 1926 רָאי ןיא לושי"תוברת, רעד ןופ ןטנעירוטיבַא יד טימ ןעמַאזוצ ,םינקסע ןוא רערעל
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 ,1927 תנשב "תוברת, ס"היב ירגוב לש הצובק

 : 1927 רָאי ןיא לוש-"תוברת,, רעד ןופ ןטנעירוטיבַא עפורג ַא

 .ךורטָאּפ ףסוי ,קישטיב ןרהא ,לעקנערפ רשֶא ,םיוב רתלא ,קַאשטרַאכ ףסוי ,ןישטליט יבצ (סטכער ןופ)
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 ה

 תנשב "תוברת, ס"היב לש םירומה-רבח

 תוברת, רעד ןופ

10 

 1930 רָאי ןיא לוש""תוברת, רעד ןופ לַאנָאסרעּפ-רערעל

 ר

 (1930) "תוברת, ס"היב ןעמל ירוביצה דעווה

 (1930) לוש"" טעטימָאק רעכעלטפַאשלעזעג רעד



 (1930) "תוברת, ס"היב לש םידימלתו םירומ

 (1930) לוש""תוברת,, רעד ןופ רעליש ןוא רערעל

 (1930) הגיגח תעב "תוברת,  ס"היב לש םידימלתהו םירומה

 (1930) גנורעייפ א תעב לוש""תוברת, רעד ןופ רעליש ןוא רערעל יד
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 1930 תנשב ,(רדניב) רוד-ןב 'א תלהנהב ,"תוברת, ס"היב רצחב רויצב רועיש

 ,לוש-,תוברת, רעד ןופ ףיוה םעניא ןענעכייצ ןופ עיצקעל ַא

 .1930 רָאי ןיא (רעדניב) רודדןב .א ךרוד טריפעג

 (1931) "תוברת,, ס"היב לש םידימלתו םירומ

 (1931) לושד"תוברת, רעד ןופ רעליש ןוא רערעל
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 פ גנוריפנָא רעד רעטנוא

 ןטרָאג -רעדניק רעשיערבע

 (1933) רעדניב עיס ַאכ ןיטסילבערפ רעד ןו

 ה רעד

 (1933) רדניב ה יסח תננגה תלהנהב ירבעה םידליה-ןג

 יא 6

2
 



 1932 תנשב "תוברת, ס"היב תותיכמ תחא

 1932 רָאי ןיא לוש-"תוברת, רעד ןופ סַאלק ַא

 אל ו א : הא 2 2 אי : ל : טי : ר ה : א

 (1932) הצרא ותיילע ינפל -- םידימלת תצובק םע -- (רדניב) רודדזב 'ד יא "תוברת, ס"היב להנמ

 -- םידימלת עפורג ַא טימ -- ,(רעדניב) רוד-ןב .א לוש""תוברת, ןופ רָאטקעריד רעד

 (1932) לארשי-ץרא ןייק ןרָאפּפָא ןייז רַאפ
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 1934/35 רָאי ןיא לוש -"תוברת, 9 עד ןופ סָאלק רעטשרע

 1934/35 תנשב "תוברת, סיי היב לש 'א התיכ

1
 

ר

 

2
 

 רערעל
 פז

 1934/35 ר ָאי ןיא לוש-"תוברת, רעד ןופ ל ַאנָאסרע

 1934/35 תנשב "תוברת, ס"היב לש םירומה-רבח
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 לוש-"תוברת, רעד ןופ גנורעייפ-רמועב יביל ַא תעב

 רמועב ג'ל תגיגחב : הטמל "תוברת, ס" היב לש

 1936 רָאי ןיא לוש תוברת, רעד ןופ ס אל ק רעטד

 1936 תנשב "תוברת, ס"היב לש 'ז התיכ :ה
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 (םירשעה תונשב) הרייעב הנותח

 (ןרָאי רעקיצנַאווצ יד ןיא) לטעטש ןיא הנותח ַא

 (םישולשה תונשב) הרייעב הנותח

 (ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא) לטעטש ןיא הנותח א
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 ינש קל ח
 לייט רעטייווצ

 םייח ח רואו תויומ ד

 רעגייטש:ןבעל ןוא ןטלאטשעג

 השענ רשא ,ץיווארבאד ק"קד 'סנכהבל ךייש, : תבותכה התורח וילע ,ףסכ יושע ,הרות-רפסל רתכ

 .לארשיל אבוהו (ןמשיפ 'י י"ע) ימוקמ ירצונ לש וידימ 1945 תנשב הדפנ רתכה .."תנשב רומגנו

 טרעהעג סע זַא טפירשפיוא ןטצירקעגסיוא ןא טימ ,רעבליז ןופ טכַאמעג ,הרות-רפס ַא וצ רתכ ַא

 -טסירק ןופ 1945 רָאי ןיא ןרָאװעג טזיילעגסיוא זיא רתכ רעד .ץיװָארבמָאד ןופ תסנכה-תיב םוצ

 .לארשי ןייק ןרָאװעג טכַארבעג זיא ןוא (ןאמשיפ .י ךרוד) טנעה עכעל



 טלַאהניא -- ןכותה

 2. . .   ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע / ןמצלז לאומש

 םייח םימ יתבאש ונממ ןייעמה / קינ'צפ ןרהא ברה

 שדוקב ושמישש הלא לע / ב"וש ,בוקלאיפ םייח-בקעי

 . | אטילש סחנפ 'ר ןזחה / אטילש לארשי

 ינורכזב ותרחנש תויומדו תונומת / ןזיבא הדוהי

 דחא םוקמב ןוגיו החמש/ יול ףסוי |

 ללכה לא טרפה ןמ / (שמש) דבוע לאכימ

 . .  - םוקמ לכב דסחויהקדציישוע / ןייטשרוב סענַאמ

 ןמצלז הכרב -- הרייעה-תב / ירדה-יחיטבא .א

 , . 4... םיבוט םישעמל למס / םרז הרש

 םיישיאה תונורכזה תריגממ / (קינ'צפ) רוד-ןב הרימ

 ר"תיבו ר"הצה תירב / בוקלאיפ בקעי

 סילעטע והילדג יר יבס / קינ'צפ החמש

 ץינרמופ השמ 'ר הרומה / אטילש בקעי

 ןמדירפ ןרהא-חספ הרומה / (ןושילפ) הקשבולוג הרובד

 יתדלוה-תרייעב דיחיו רוביצ / ךורטופ ףסוי

 תחא תירפכ החפשמ רכזל / (םורטש) םרז שידק
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 לטעטש ַא ןעוועג לָאמַא זיאס / ןייטשלעגייפ קחצי

 רעשומ ןמלז / (וַאדנַאל) רעשומ עקטַאלז

 גנוגרָאזרַאפ-םימותי ןוא הקדצ / (לגייב) ישפח םייח-םסוי

 עמַאמ-עטַאט ןיימ ןופ םייה יד / יקסנַאשזָאר לזייר

 "ריעצה רמושה, ןופ ןק רעד / לקנערפ םהרבא

 ץוביק-הרשכה רעשיצולח רעד / ןוקסעלפ עטַאלז

 . | קינהרשכה ןַא ןופ תונורכז / ןיבור יכדרמ

 עלעטעטש ןיימ ןופ ןעגנונעכייצרַאפ רָאּפ ַא / קַאּפרַאכ לטָאמ

 טנגעגמוא ןופ ןדיי עשיפרָאד / (ןייטשלעגייפ) רעבוד רדנס

 .- . . - ?יווָארבמָאד ןגעוו רעדיל / ןייטשרוב סענַאמ

 . עלעטעטש רעייט ןוא ביל ןיימ / ןאמנייש לכימ-לארשי
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 הרייעב םיינויצ םיינוגריא לש תונומת

 . לטעטש ןיא סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ ןופ סעיפַאקָאטָאּפ
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 ןמצלז לאומש

 ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע

 הזנגינש תואנקויד .א

 ןזחה םחנמ 'ר

 עודיו שולח .החופת סרכ לעבו ,תינוניב המוק ,ול םינפ תרדהו רוחש ןקז לעב

 בבותסמ ,ופוג לכבו וידיב עינמ ,לוקב עוושמ :רוביגכ היה הליפתב ודמעב ,ךא ,ילוח

 הליפתב םג ברע היה ולוק ."הנרמאת יתומצע לכ, תניחב ,גלדמו ץפוק םג ,הנהו הנה

 י"ע רבוחש ןוגנ לכ טלוק היה .ןילוטס ידיסחל ןזחו ץ"ש שמשמ היהו הרמזב םגו

 "לביטש;ב םעימשמו םירחא םייבר-םיניחלמ לש םג ןכו ןילוטסמ יברה רצח יניחלמ

 .םידיסח תוביסמבו

 בהלנ דיסח היה .(ןילוטס ידיסח י"ע קזחוהו ךמתינ) הרות-דומלתב םויה לכ קסע

 לע, ןוגכ ,הנטק *הריבע, לכ לע חיכוהלו רסייל ליגר ,תוינוציק ידיל דע קודא יאנקו

 .ןקזה זוזג אטח לע ןכש-לכו ,םידגבב ץוציק וא ,ןורטאיתב רוקיב "אטח

 .הנושארה םלועה-תמחלמ ירחא המ-ןמז ,השק הלחממ רטפנ

 ןמרולק בקעי 'ר

 ,הליט ותשא ש"ע ,סד-הליט ליקני םשב רתוי עודי היה -- ןמרולק בקעי 'ר ידוד

 רשעכ) תיבה תסנרפל רוקמ השמיש רשא ,תונחב תבשוי התיה הליט .ליחה-תשא

 .הלילו םמוי הרות-דומלתב קסועו תיבב בשוי'היה בקעי 'רו ,(תושפנ

 תבו ןב .תונב יתשו םינב 4 הקירמאל ורגיה ,םהל ויהש תונבהו םינבה תנומשמ

 "תוברת, ירבעה רפסה-תיבב הרומ היה ,ןמרולק םירפא ,הפסנש ןבה .האושב ופסנ

 .הציבורבמודב

 .רוביצ ינינעב ברעתה אל .םילכה לא אבחנו וינע ,עונצ ,ועבטמ ןקתש היה בקעי 'ר

 ,םיגחל וילא עוסנל גהונ היה אל יכ ףא ,ןילוטסמ יברה לש בהלנ דיסחו היה ינוצק דרח

 .דבלב ריעב ורוקיב ןמזב יברה לא אב היה אלא ,םירחא םידיסח ךרדכ

 יברה תריטפ לע העידיה ,רושעל-אסכ ןיב ,םימיה דחאב הלבקתנשכש ,ינרכוז

 ."ונייה םימותי ,ןכא, :הרמ הקעזבו יכבב ונתיבל בקעי 'ר ץרפתה ,ל"צז לארשי 'ר

 .תיבה יבשוי לכ תא העזעז ותקעזו

 .םיצאנה תשילפ ינפל רפסמ םינש ,הבוט הבישב רטפנ

 ןירפלה ןרהא

 תובע םפש לעב ,חלוגמ ,תודימ-לדג ,המוק-םר .היה תונורקע לעב -- זירפלה .א

 תוחצחוצמ וילענו ,בבר ילב ,יקנ דימת ושובל .ףיסכהל הטונ ,ינומרע -- ורעשו

 םישנא תרובח לכל תשגל בהא .ודיב ולקמשכ תוצוחב טטושל ליגר היה .תוקירבמו
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 ,םלועה תוינידמ לע חחושל עדי תוברה ויתועידי בקע .החישב קלח לוטילו םיחחושמ

 ,תבכרה ךלהמ ,ןועשה תלועפ :ןוגכ ,עבט ינינע לע וליפאו ללכב םידוהיה בצמ לע

 ,תוצרהל עדי לכה לע .המודכו תורכמ ,תוינא ,ןופלט ,ףרגלט ,למשח ינינע ; ןוריוואה תסיט

 .רבד לכ ריבסהלו

 רוביצ ינינעב ברועמ היה .םישפחו םיריעצ ןיבו םיקודאו םינקז ןיב ךלהתהל עדי

 .ריעב םיילכלכה םייחב קלח חקל ,ןוכסחו האולהל ימוקמה קנבה תלהנה רבח ותויהבו

 ,תונויצל דגנתה אל םג ךא .ינויצ היה אל ;יהשלכ הגלפמל ףרטצה אל ןירפלה .א

 היה ,ושאר לעמ וריסהב ,וא ,ועבוכ תא ושבוחב .זובזיבל דגנתהו ןוכסיחל ףיטמ היה

 ..ונויקנ לע רומשל ידכ ,ושאר דצב וא ותיעצמאב אלו םיירוחאה וילושב דימת זחוא

 :השוע היה ךכו ,ותאצמא ירפ -- חיפב אלא ,החשמב אל חצחצמ היה וילענ תא

 הבכישב הסכתמ היה חולהשכ ;תיכוכז חול קיזחמ היה קלודה רנה יבג לעמו ,רנ קילדמ

 שוחב ןוחנ היה .וילענ חוצחצל שמתשמ היה הז חיפבו ,רנה תא הבכמ היה ,חיפ לש

 .היוצמ ותסנרפו דימא היה ךא הרייעה ירישע םע הנמנ אל .תוצלה רפסל בהאו רומוה

 .חוטיב ןכוס היה ןכו ,חלמל ןילופונומה ול היה

 רלדנפה באז"רכששי 'ר

 םילענ גוז רופתל ,היה אל הלועמ רלדנס .'ץאקרש :םשב ארקנ היה ריעה ינב יפב

 היה יתמ יכ ,קסע אל הזב ףא השעמל .תואלטהבו םילענ-ינוקיתב קר קסעו עדי אל

 ינינע ,םילהת תרימא ,הליפת :ארובה תדובע התיה ותדובע רקיע ירה ?ךכל ןמז ול

 -- ותיב יכרצלו ותסנרפל רשאו ,וייח רקיע ויה הלא םירבד .תורחא תווצמו הקדצ

 -ינב תייחמלו ,ותייחמל גאדי רשא אוה ,וימחרב *לוכיזלכ,ה ;לפת ול היה הז רבד

 .םיבורמה ותיב

 ומוק ,םידוהי ,ורוע, :לוקב לסלסמו ריעב בבוסמ ,םוק םיכשמ היה תותבשב

 םילהת תרימאל ,תסנכה-יתבל םיכשהל םזרזמו םררועמ היה ךכו -- "ארובה תדובעל

 .הרות-דומלתלו

 הקדצ השעמ שי הפיא ,חרחרמו טטושמ היה ,חרקה ונקנקזבו םיאלוטמה וידגבב

 אל תוירוביצה ויתולועפ דעב רכש .המודכו םידיסח-תביסמ ,הווצמ-תוחילש ,ותושעל

 ינועב יח ,ויתוכילהב ךרד-םימתו וינע היה :םימש םשל השע וישעמ תא .שקיב

 ףסאמ היה תותבש-יברעב .ובערי אל םירחאש רקיעב גאד ,תוירבל קקזנ אלו תוקחדבו

 .םיכרצנל ןקלחמו תולח

 םלועה-תמחלמ ןמזב סייוגש באז-רכששי 'רב השעמ רפסמ היה ל"נה ןירפלה .א

 ןמזב ,הנבור זוחמה ריעב ,ןיטקרסקה רצחב ושגפנ םהינש .םיאולמה ליחל ,הנושארה

 ןינבב ואצמ אלו ותוארל ןירפלה .א אצי ,םיליגרתה רחא ,ברע-תונפל .םיליגרתה

 שפחמ ,הניפל הניפמ ךלה ,ול גאוד ליחתה ,ואצמ אל רצחב םגש רחאלו ,ןיטקרסקה

 אב ונממש ,דצה רבעל םדקתה ןירפלה .א .המדאה ךותמ ולאכ לוק עמשש דע ,קדובו

 .םילהת רמואו דמוע באז-רכששי 'ר תא אצמ םש ,רובל עיגהש דע ,לוקה
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 לפנו ותכלב חיגשה אל ,ןיטקרסקה ןינבל רצחהמ באז-רכששי 'ר רזחשכ : הרקש המ הזו

 .םילהת תרימאב לחהו *תונמדזהב שמתשה, םיתניב .רובה ךותל

 "םימה-באוש , םירפא 'ר

 דימת אבחנ ,עונצו וינע ,ךרד-םימת ידוהי .*רעריפ-רעסַאו רעד םירפא, : ול וארק

 תוקיפמ ,תוינמלוחו תולודג םיניע ,תינוניב המוק לעב ,םרג-בחר שיא ;םילכה לא

 אוה .וינתמ לע בחר רוזא רוגח ;תוינומרע ויתורעש ,ללבודמ ,עבורמ ןקז ;בל-בוט

 ירחאו ,ןושארה "ןינמ,ה םע ללפתהל םוק םיכשמ היה .ןנולתה אל ךא ,ינוע ייח עדי

 ,תחנומ התיה הילע -- ותלגעל ותסוס תא םתור היה ,הלד תירחש-תפב ובל דעסש

 תא .םימ תיבחה תא אלממו ,תוראבה תחא לא וא ,רהנה לא עסונו -- ,תיבח ,הכראל

 הפיטשל -- תוראבה-ימו היתשל ושמיש רהנה-ימ :ריעה יתבל קפסמ היה םימה

 ךשמב עסונו חרוט היה ךכ .האלממו רזוח היה -- תיבחה ןמ םימה ולזא .הציחרלו

 רועישל בישקמ היה בירעמל החנמ ןיב .הליכאלו רוביצב הליפתל הקספהב ,םויה לכ

 ,םילהת תרימאל ,שרדמה-תיבל םוק םיכשמ היה תותבשב ."בקעי-ןיע,ב וא ,תוינשמב

 ותיבב םגו םישנא םע בירב אב אל ,רובצ ינינעב ברעתה אלו ועבטמ ןקתש היה

 .וחורב ךניח וידלי תא .הולשהו טקשה דימת וררש

 יננה ךכל רשקב .םירתסנה םיקידצה ו"למ דחא אוהש ,"דשח, הלעה וייח-חרוא

 .םהיתוביסמב םידיסח תוחישל בישקהל גהנש ,יתודלי ימיב ירבחמ דחאב ,השעמ רכוז

 דחא םשב רמאו םק דחא .םלועה םייק םתוכזבש ,םיקידצה ו"ל לע החישה הבסנ םעפ

 -יבאושו םיצע יבטוח ,םיינע םבורו ,םירתסנ םה הלא םיקידצ יכ ,"םילודגה תורואמה,

 אוהו ןכתי רשא ,םירפא 'רל סחיב הבשחמה דימ הצנצנ ,11-ה ןב ,רענה בלב .םימ

 .וירחא בוקעל טילחהו ,ו"להמ דחא

 תולעבש וניחבהב רבג "ודשח;ו ,םירפא 'ר לש וייח חרוא לא ןנובתהו האר רענה

 םירשונ דימת -- םימ ובאשבו ותדרב ,הילע ובשיב וא ותלגע ןכוד לע םירפא 'ר

 דימ ,תחא תבש לש הרקובב ,םעפ .רבדה תא ןוחבל טילחה רענה .םילהת יקרפ ויפמ

 ,וז ותזעה לע ארומ בורמ םלוא ,םירפא 'ר לש ותיב לא רענה סנכנ ,הליפתה רחאל

 .ויפמ הגה איצוהל לוכי אלו תיבה חתפ לא רענה דמצנ

 .ןושל קתמב ולאש -- "!ינב ,ךיפב המ, :םינפ רואמב וילא שגינו םק םירפא 'ר

 תוארל ידכ ,"יבר, הלמה תא ושיגדהב ,טטרב רענה וילא הנפ -- "יבר ,אנ ינכרב,

 אלה, :רענה שאר לע ודי תא ומישב ,םעונב ול בישה םירפא 'ר ,ךא .הבוגתה תא

 רענה ."לארשי לכ לעו ונילע םולש אהיו ,הז תא הז ךרבנ הבה ,ינב ,םויה תבש

 תא רומשל טילחה אוה .םיקידצה ו"למ דחא ריכהש חוטב ותויהב ,התיבה רהימ

 .רבדה תא הליג -- ןמאנה ורבח -- דבלב יל קרו ,ובלב דוסה

 .הנושארה םלועה-תמחלמ ירחא המ-ןמז ,הבוט הבישב רטפנ םירפא 'ר

 סנרהאילפוי יניפ 'ר

 בהלנ דיסח ,ןירוא-רב ידוהי היה ,דמלמה יניפ 'ר :ויונכ יפכ וא ,ןמצלז סחנפ 'ר
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 ןמזב .ץ"שה דומעל ךומס היה "לביטש,ב ומוקמ .יאנקו ןדפק ,ןילוטסמ יברה לש

 המוק לעב .הבישיב םירמאנה הליפתה יעטקב ףאו וילגר לע דמוע דימת היה הליפתה

 ידימלת ול ויה רקיעב ,תודמלמב קסע .תוינומרע תורעשו ןטק ןקז םע ,היה תינוניב

 הרצק הקספה םע ,ברע דע רקובמ שממ םידמולו ודומלת-תיבב "םילבמ, ויהש ,ארמג

 בשוי יברהשכ ,טפנה תרונמ רואל ,םיברעב םג דומלל וכישמה ףרוחה ימיב .םירהצב

 .ךוראה ןחלושה ידצ ינשמ ,םילספס לע -- םידימלתהו ןחלושה שארב

 ,ךא .םידמלנ ויה אל םייללכ םידומיל ;ארמגו ך"נת :רקיעב היה םידומילה זכות

 -םירומ י"ע רפס-יתב ודסונ םגו ,הכלהו הטשפתה הלכשהה רשאכ ,ןמזה ךשמהב

 היה רשא ,הרומה השמ תא ןימזהו ,םידימלתה ירוה תשירדל יניפ 'ר ענכנ ,םיליכשמ

 .תיסורו ןובשח דמלל תחא העשל םוי לכ אב

 ועדי םידימלתהשכ רקיעב -- תועש ויה ,ןדפק יניפ 'ר היה ועבטמש יפילע-ףא

 ךפוש היה ,דורמ ינע ותויהב .חדבתהל םג עדיו ,וילע בוט היה ובלש -- רועישה תא

 םיבוט רתוי םיינעה ייחש ,"תוחכוה, אצומ היה דימת .םיריבגה ןובשח לע וגעל תא

 ול שמיש הלה ,קו'ציב הנוי ,דחא םירישע-ןב היה וידימלת ןיב .םירישעה לש הלאמ

 ,התא עדויה, .םיריבגה רבעל וגעל יצח תא חלוש יניפ 'ר היה וכרדש הרטמ ןיעמ

 ,לשמל ,הנה, .יניפ 'ר וילא הנפ -- "?רישעה לש הלאמ רתוי םיחונ ינעה ייח יכ ,הנוי

 איצומ ,קזחו ריהמ ,דחא לועש לעתשמ ינעה ? םילעתשמ רישעהו ינעה דציכ בל תמשה

 חנאהלו עכעכל ליחתמ ,ןחלושב וידי יתשב זחאנ ,ריבגה וליאו ,דימ עגרנו חיכה תא

 העיגי רחא -- חילצמ ףוס-ףוסש דע ,תופילח םיריווחמו םימידאמ וינט ,"החכ -- החכ;

 ."וחיכ איצוהל -- הבר

 המכ לש אוה ינע ןיבל ריבג ןיב לדבהה יכ ,הנוי ,עדוי ךנהה, :ולאש תרחא םעפ

 לצא השגרהה המוד הירחאו הליכאה ינפל יכ !אל ותו הליכאה ןמז ,ונייה ,דבלב תוקד

 -לסָאר;ב ותפ תא לבוט ינעהו זוורב-קוש סעול ריבגהש ,הליכאה ןמזב קרו ,םהינש

 "שיילפ-לסָאר,המ הנהנ ,ימצעלשכ ,ינאש יל ןמאה .השגרהב טעומ לדבה שי ?שיילפ

 ."יולצה זוורבהמ ריבגה זונהנשמ רתוי ילש

 ,דיסח ךנהש ךניב לדבהה והמ -- יניפ 'ר תא הנוי םעפ לאש -- יבר ,ונל רבסה;

 רמוש והנהו םוי-םוי הרות דמול ,ךא ,ךומכ דיסח ונניאש יבא ןיבל ,םימשדאריו ןדמל

 ."? רקובב הליפתה םדוק לוכאל ילבל ריהז ,התא-ךומכ יבא םג ירה ; םימשדאריו ;ויוצמ

 ונינשו םוי-םוי םיללפתמו םידמול ונינש ,ךיבא םגו ,ינא םנמא, -- יניפ 'ר בישה

 לדבה שי תאז םע ,הליפתה םדוק רקובב לוכאלמ םירהזנ ףא ונינש ,תרוסמ-ירמוש

 וליאו לוכאל בשוי כ"חאו ללפתהל דמענ רקובב םק ינא :אוהו ,ונינש ןיב ןטק

 ןוא ןענוואד ךיז לעטש ,ףיוא ייטש ךיא) "לוכאל בשייתמו ללפתמ ,ומוקב ,ךיבא

 ןושארה לצא -- רמולכ !(ןסע ךיז טצעז ןוא ּפָא טנװַאד עטַאט ןייד ןוא ,ןסעּפָא ייג

 .הליכאה לע -- ינשה לצא וליאו ,הליפתה לע איה השגדהה

 םידיסחה עודמ -- "דנוב,ה ינקסעמ ,סבוכה ריאמ םעפ וילא הנפ -- ,ונבר ,ונודמלי,

 "!ישמ לש איה םירחא לש םתפיכ וליאו (טעמַאס) הפיטקמ הפיכ שובחל םידיפקמ



 27 הזנגינש תואנקויד הא

 רוס, :תובית ישאר (הפיטק) "טעמַאס, -- ךויחב יניפ 'ר הנוע -- "טושפ רבדה, --

 ."בוט השע ,ערמ

 ."רופיס ונל רפס ,יבר, :םידימלתה וילא ולפטנ ,הבוט חור תארשה ןמזב ,םעפ

 יתויהב .אדבוע הוה ידידב ,שממ ,םעפ יל הרקש המ םכל רפסא, :רמאו יניפ 'ר הנענ

 .דומלל *לביטש,ל תכללו ,םירחא םירוחב ומכ ,תולילב םוקל גהונ יתייה ,12 ןבכ

 לע חוטש היה גלשה ."לביטש,ה ןוויכב יתכלה ,שולש העשב ,ךרעב ,דחא ףרוח-לילב

 ינא הנהו ,בוראקמ-בוחרו קושה-בוחר ןרקל יתעגה .ריהב ליל -- הלילהו ץראה ינפ

 לדגו ערתשמ לצה .ריקה לע לוכיבכ ספטמ םדא לצ ,ריקה לע ,בוחרל רבעמ ,האור

 '?ךלוה םש ימ, :לוק עמוש ינאו ,ספטלו עעונתהל לצה לדח עתפל .קנע תגרדל עיגמו

 קבש ןמזמ יכ יתבשח .ולצ אוה לצהו ,ריקה דיל דמוע ,רוועה ריאמ יכ יתנחבה דימ

 לאושו יל ארוקה אוהו ,ינפל דמוע ןנימ-רבש חוטב יתייה ןכ לעו יח לכל םייח הלה

 ,"ימשל

 ןיא ,ךא -- זא יתרהרה -- המיענ ךכ-לכ הניא הלילב ןנימ-רב םע השיגפ םנמא;

 הלה ;יתמישנ תא יתרצעו ימוקמב יתדמענ .יב שיגרה רבכ יכ ןעי ,וידיב יננה ,הרירב

 בייל-הדוהי 'רב סחנפ, :יבא םש תאו ימש תא לוקב יתזרכה '? ימ ? םש ימ, :לאש בוש

 תמשכ -- בוש יתרהרה -- הצע ןיא .הרורב יד ןושלב ילא הנפ -- 'ילא ברק, .'ןהכה

 ירחא תסנכה-תיב בוחרב םירבועל ורקש םירקמ ונעמש תחא אל .תשגל םיכירצ ,ןימזמ

 םהל ארק רשאו תסנכה-תיבמ עקבש לוק יפמ םמש תא םיעמוש ויהש ,הלילה תוצח

 .םתנש תא ואיצוי אלש רורב היהו ,הרותל םילועו םיסנכנ ויה םיארקנה .הרותל תולעל

 התיה ודי ,ידיב זחא אוה .דחפמ דעור ילוכו םיכרב קיפב רוועה ריאמל יתשגינ ןכבו

 יתינפו יתבבותסה .ילע הווצ -- 'תסנכה-תיבל ינליבוה, .ןנימ-רב לש ודיכ -- דאמ הרק

 .הלילב םיפסאתמ םיתמהש םוקמ ,לודגה תסנכה-תיבל ותא תכלל

 ,'לודגה תסנכה-תיבל, -- :!!יינליבות ,יסחנפ ,ןאלי :ינלאש תועיספ המכ ירחא;

 םידמול םירוחבהש םוקמ ,"לביטש,ל םא יכ ,תכלל ינוצרב םשל אל ,אל, -- .יתינע

 רשא !תושעל ילע המ :יחומב ופלח תונוש תובשחמ .'הרות ידומילל בישקהל לכואו

 אופיא שי ,"לביטש,ב םיאצמנה םירוחבה תא ליצהל שי אלה ךא ,דובא רבכ ינירה ,יל

 םיכלוה וננה ,ןכבו .תמב עגונ ינאו ןהכ יננה אלה :רחא ןינעב םג יתטבלתה .םריהזהל

 ,יתוא םיבזוע יתוחוכש שח ינא .היח שפנ ףא שגופ ינא ןיא ךרדבו ,'לביטש,ל םיברקו

 בוחרל ונינפ ,בוראקמ בוחרמ .הקזחב יב תזחוא הרקה דיה ךא ,לופיל הטונ יננהש

 ונברקתה .'לביטש,בש תורנה רוא ץנצנ קוחרמ .'לביטש,ה אצמנ וב בוחרה ,היינטסולוו

 רמוא יתרמג -- ילע לטומ התע .בורקמ דהדה ,םידמולה לש ןוגנה לוקש דע רתוי

 ,'לביטש,ה ינפל ונדמעשמ .םהל תברואה הנכסה לע םירוחבה תא ריהזהל -- יבלב

 וצרפ ,לוקה תא םעמשב ,םירוחבה .גלשב ףלעתמ יתלפנו 'לארשי עמש, :לוקב יתצרפ

 ונניא *תמ,הש יל עדונ זא קר .ישפנ תא ובישהו המינפ ינוסינכה ,ינומירה ,הצוחה

 ."םייחב ונדוע ןקזה ריאמו תמ

 .הנושארה םלועה-תמחלמ ירחא רצק ןמז ,השק הלחמ ירחא רטפנ יניפ 'ר
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 רילוז לכימ 'ר

 דימת קסע ;ןקדלז ,תורעש-ריהב ,תינוניב המוק לעב ;ןירוא-רב ,היה וינע שיא

 יוצר ,היה ןותמ םדא .תיבה יכרצל הרכתשהו תונחב הבשי ,ליח-תשא ,ותשאו ,הרותב

 םהיניב ורימה םעפ .סעכ ידיל ואיבהל היה רשפא-יאו ,בל-בוטב תוכייחמ דימת וינפ ,לכל

 לביק דחא .הכוזה היהי אוה ,סעכ ידיל לכימ 'ר תא איבהל חילציש ימש ,םיסדנוק המכ

 בחסו ח"י תליפתב דמעש העשב לכימ 'ר לא יאשחב בנגתה ,המישמה תא ומצע לע

 .וילא ךומסה לספסה לע תחנומ התיהש ,קבטה תספוק תא

 אוה .התיה אל הספוקהו קבטה ןמ חירהל הצר ,ותליפת תא םייס לכימ 'רשכ

 םהילא שגינ אוה .הז רבדב םדיש ,ןיבה םיסדנוקה ינפ תעבה ךותמו םשו הפ השפיח

 םירענה ."קבט חירהל יל ונת ,קיפסמ ,'םיצקש, ,ונ -- ונ; :ךויחבו םינפ-רואמב

 ךישמה לכימ 'ר "?ונילאו לכימ 'רל ול המ, :רמול וצר וליאכ ,תוהמת םינפ ודימעה

 .הנענ אלו קבט שקיב ,םהילא בוש שגינ כ"חא ,ללפתהל

 ךויחב בוש הנפ ,ותילט תא ריסהו ויליפת תא ץלח לכימ 'רשכ ,הליפתה רמגב

 לש 'ואלהה לע רובעל םתא םיצור םנמאה, :םויא תעונת עבצאב ענענו םירענה לא

 ..הספוקה תא ול ריזחהל אלא ,הרירב םהל התיה אל הז קומינ לומ ..,? * 'בונגת-אל,

 .גלפומ ןקז ותויהב ,האושב הפסנ

 ןמשיפ לכימ

 ןחבינ ,זוחמה ריעל עסנ ;וידומיל לע ודקשב שכר הלכשהה תא :ליכשמ רוחב

 םג רשא ,רשומ ןמלז ,ורבח םע דחי .רפס-תיב חותפל ןוישרו הארוה-תדועת לביקו

 םידומילו תיסור םג ודמיל םש ,שידיאב רפס-תיב וחתפ ,המוד הדועת לעב אוה

 .םייללכ

 דאמ רוסמו ריעב "דנוב,ה ידסיממ היה ,שקולו ץרווש ,רשומ וירבח םע דחיב

 ,תיסורה הכפהמה רחאל .רשי םדאו ירוביצ ןקסע ;םע-תופסאב םאונ היה .וז הגלפמל

 ויהש *םירסומ,ה תומש ולגתנו תיאשחה הרטשמה לש ביכראה חתפנשכ ,1917 תנשב

 ד"ועה םג אצמנ ,הלא ןיבש ,ררבתה ,(ראצה לש תשלובה) *"הקנרכוא,ה םע םירושק

 .לכימ לש ויחא ,ןמשיפ ןועמש

 "דגוב,ה תא עיקוהו זורכ םסריפ ,ןמשיפ לכימ לש ותושארב ,ימוקמה ."דנוב,ה

 קתינ ףאו ,הז רבד לע ויחא תא תונגל ססיה אל ןמשיפ לכימ .וישעמ לע ןמשיפ ןועמש

 הרקמ םוש היה אל השעמלש ,ןמשיפ ןועמש "דגוב,ה לש וחבשל ןייוצי) .רשק לכ ומע

 .(ודצמ תונישלממ האצותכ שופיח וא רצעמ ,רסאמ לש

 .רשומ ורבח םע דחי םיניארקואה תואבצ י"ע 1919 תנשב חצרנ ןמשיפ לכימ

 םהיתופוג .ורונ ,ריעהמ םירטמוליק המכ קחרמבו ינראס ןוויכל ולבוה ,ורסאנ םהינש

 .תינומה היוולה םהל הכרענו הריעה ואבוה
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 רנרל רתלא 'ר

 -- ,תורימז םיענמו םכח-דימלת -- לסוי-לאומש 'ר ויבאל דיחי-ןב .היה םיבוטדןב

 וציצה,ש םינושארה םירוחבהמ ,ןירוא-רב היה רתלא .תינקדצה עכענ-הגייפ -- ומאלו

 ךלהתהל זעה אוה .הלכשהל םג רסמתהש אלא ,תווצמ רמוש ,קודא ראשנ כ"פעא ,"ועגפנו

 םושמ הז רבדב היה םהה םימיב :וסיכמ טלוב *הפוצה, וא "ץילמה, ןותעשכ בוחרב

 ,ןותעה לע ידיחיה יונמה היה רתלא .תוסרוקיפא ינפמ ששחל םוקמ ןתנו רדג-תוצירפ

 .ונממ ותוא םילאוש ויה םירוחבה ראשו

 הלחממ ,תאזה האמה תישארב רטפנ .הקדצ בהואו ךרד-רשי ,בוט יפוא-לעב היה

 .ומאו ויבא םג תימואתפ התימ ורטפנ ותומ עובשב .םימיב ריעצ ןיידע אוהו תראממ

 .ריעה ינב לכ לע דירחמ םשור ריאשה ,דחא עובשב ,םתשולש תומ

 שמשה ריאמ"ץשוהי 'ר

 הלימב-הלימ ןתחל אירקהל גהונ היה ,ןישודק רודיס ןמזב ,הפוחה תחת ודמעב

 "יל, הלימה תא ."לארשיו השמ תדכ וז תעבטב יל תשדוקמ תא ירה, :קוספה תא

 הלכה תא אוה שדקמש ,הלילח ,עמתשי אלש ,לוקב אטבמ ריאמ-עשוהי 'ר היה אל

 ,ול רמואו םידקמו ,"טסכט,ה תא ול ןנשמ ,ןתחה םע שגפינ םדוקמ היה ןכל .ומצעל

 הלמה תא עימשהל ילבמ *טסכט,ה תא הלימב-הלימ בוש אירקי אוה הפוחה תחתש

 -- ומצעב דיגהל וילע ,"תשדוקמ, הלימה ירחא דימש רוכזל היהי ןתחה לעו ,"ילע

 לק

 הלימב הלימ ריאמ-עשוהי 'ר ירחא ארקו דמע "ץראה-םע, ןתחו ,ערא ,םעפ

 'ר קתתשנ ןאכ ,תשדוקמ -- תשדוקמ -- ,תא -- תא -- ,ירה -- ירה -- : ןמקלדכ

 -- ונ, .ריאמ-עשוהי 'ר למלמ -- "ונ -- ,ונ -- וג, .ןנד ןתחה םג םדינו ריאמ-עשוהי

 םיזמרב חרט ריאמ-עשוהי 'ר .השק השענ בצמהו ,ןתחה ותמועל ארק -- "ונ -- ונ

 : רמאו ןתחה רכזנ ,"יל, :ומוקממ קעצ ,םוקמ תבריקב דמעש ,םיסדנוקה דחאש דע

 ל

 רקוב, תכרבב ומדקלו ןמצלז ברה תיבל רקוב לכ אובל גהונ היה ריאמ-עשוהי 'ר

 ."בוט הליל, -- לחאל ברעבו ,"בוט

 תוארל ושגינשכו ,ןמצלז ברה לש ותיב ןולחב הקיפד העמשנ ,הליל-תוצחב ,םעפ

 תושעל חכש ברע ותוא ."בוט הליל, ברה תא ךרבו ריאמ-עשוהי 'ר ול דמע ,קפודה ימ

 תא ןקתל ךלהו םק ,"בוט הליל,ב ברה תא ךרב אלש ובכשמ לע רכזנשכו ,וגהנמכ

 .רבדה

 םיכורב; :גוהנכ :רמוא היה ,הדועסל םיבוסמ ויהש ןמזב ,תיבל סנכנ היהשכ

 ,טסע; :תחא המישנב הנוע היה ."ןסע טמוק, :לבוקמכ ול םינוע ויהשכו ,"םיבשויה

 .."ןעמוקַאב ליווו ךייא לָאז ,טיטעּפַא ןטוג ַא טימ ,טנוזעג
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 האזמ"לפראפ לארשי 'ר

 ארקנ היה הציבורבמודב ךא ;ימשרה ומש היה ךכ -- האזמ-לפראפ לארשי 'ר

 םושמ (רעגנַאל רעד) "ךוראה; לארשי 'ר וא ,הקשוב ותשא םשילע -- סעקשוב לארשי 'ר

 .ההובגה ותמוק

 .לודג קדקדמ-לעב םגו ,דומלתבו ך"נתב יקב .קהבומ םכח-דימלתו ןירוא-רב

 ןמזב ןוכנ יוגיה לע דיפקמ היה רקיעב ,הכלהכ םילמה יוטיבב ותליפתב ריהז היה

 .רוביצב הרותה-תאירק

 לש טפשמו קוח יניינעב הקומע העידי לעבו תיסורה הפשב םג לודג ןעדי היה

 ךא ,טפשמ ינינעב ץעימ היה םימעפלו ,הפ-לע טטצמ היה םיבר קוח יפיעסמ .הנידמה

 .רכש לבקל ילבמ

 דומיל-רכשש י"פעאו ,דומלתו ך"נת םימדקתמ םידימלת ולצא ודמל .הארוהב קסע

 רקיעב ,םירוהה לע רתוי לבוקמ היה אוה יכ ,"םירדח,ה ראשב לבוקמה לע הלע ולצא

 .םידליב לפוטמ ותויהב ,קחודב ותסנרפ התיה תאז-לכב ,םידימאה

 הלק היטס לכ לע דחאו דחא לכ תא חיכוהל גהנו ,תוינוציקל דע יאנקו קודא היה

 רחאל דימ םלוא .הגלפמ םושל לארשי 'ר ךייתשה אל ,ריעב םיקודאה ראשכ .תולקבש

 ל"ז ןוסנורהא ברה י"ע ,"לארשי-תודחא, תגלפמ הדסונשכ ,הנושארה םלועה-תמחלמ

 .הציבורבמודב ףינסה שאר-בשוי רחבינו וז הגלפמל לארשי 'ר ףרטצה -- (בויקב בר זא)

 .הלבקב םג קסעש וילע ורמאו ,הרותל שדוק היה ולש יונפה ןמזה

 ויבא לש םייונעה-תומ לע ול עדונ רשאכ ,ולצא תינחור הדירי הלח 1920 תנשמ

 םידזה) .הציבורבמודמ םירטמוליק תורשע המכ קחורמה בושיב "םיצבוכלב,ה י"ע

 ,הארוהב קוסעל לדח ,ותקיתשב לארשי 'ר רגתסה זאמ .(ונממ םירבא-םירבא וכתח

 ..."!וליצה ,הקילד, :הקעזב ץרפתמ היה םואתפו ,תובשחמב עוקש הארנ

 .םינש המכ רחאל רטפינש דע ,שלחנו ךלה ינפוגה ובצמ םגו הכעד וחור

 ןמצלז רזעלא

 ,ותודלימ הרות גפס ,יאנקו ןדפק םכח-דימלת באל ןב ותויהמ .הציבורבמודב דלונ

 היה רזעלא ."לביטש,ב וא ,תיבב ודבל ,12 ליגמ ,"רגבתה,שכ ,כ"חאו רדחב הליחת --

 -- םידומלה רקיע -- ארמג דומלל "לביטש,ל םיכלוהו תולילב םימק ויהש םירוחבה ןיב

 רבסהל םינופ ויה וילאו יקבל בשחנ היה רזעלא .ארמג-יפד המכ *עלוב, היה םוי לכבו

 .א"שרהמו *תפסות,ב שוריפ וא ,ארמגב הרומח איגוס

 .םינבלה תישעתב ויבאל רוזעל לחה -- םינש 4 לש תוריש ירחא -- אבצהמ ורזחב

 תואלת .םיאולמה-ליחל סיוג רזעלאו ,הנושארה םלועה-תמחלמ הצרפ ,םייתנש ורבע אל

 .המחלמה תפוקתב וילע ורבע בר לבסו תובר

 הליהקה-דעוול רחבנ ,ריעב םיירוביצה םייחל רזעלא סנכנ (1918) המחלמה רמגב

 .ריעב םיילאיצוסה תודסומב ליעפ השענו ,ינוריעה ינויצה דעוולו ןושארה
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 םייחב סאמ אוה םינש המכ רובעכ ךא ,ריעב תונח חתפ ינלופה ןוטלשה תפוקתב

 .וידלי ינשו ותשא םע הלע םישולשה תונש תישארב .הצרא תולעל ףאשו הלא

 היה  .ינוכית ךוניח הנקה וינבל .םיעונצ םייח יחו תודיקפב רדתסה ץראב

 ןושארה דעווה ירבח םע הנמנו הציבורבמוד יאצוי לש ןוגריאה תמקהל םימזויה ינושארמ

 .ןוגריאה לש

 תליהק רכזל רפסב דאמ ןיינעתה אוה

 יקרפ תאלעהב ףתתשהל הצרו הציבורבמוד

 -פהו וב ןנקל הלחה הלחמה ךא ,ויתונורכז

 םינורחאה םימיב .ויתובשחמ זוכירל העיר

 שגינ אוה ,ברק וציק יכ ושיגרהב ,וייחל

 לע ליטה ףא ןורחאה ובתכמב .וז הכאלמל

 -ישר תא ךורעל רוד-ןב .או םירוטה בתוכ

 : תרתוכה תא קר בותכל קיפסה ךא ,ויתומ

 חתמ ,"אבא תיבל תונורכז(ב) ליחתנ וישכע,

 וייח ליתפו ,ולאה םילמה תחת םיווק ינש

 .קספנ

 םויל רוא ,ש"צומב ,70 ליגב רטפנ אוה

 ריאשה .םייתעבגב ותיבב ,ב"כשת ולסכב יד

 םהייח תונש לכ ול הנמאנ התיהש ,השא

 תב ןכו ,ותלחמ ןמזב תוריסמב וב הלפיטו

 ןמצלז רזעלא .םיאושנ ןבו

 ויהש םישעמ .ב

 םידימלתל םידמלמ ןיב

 .וידומלב לשכנש ,םייח םשב ,6 ןבכ דלי ,ירבחמ דחא םע הרקש הרקמ ינרכוז

 םידיה לע לגרסב תוכמ ("יבר, םידליה יפב ארקנ דמלמה) יברהמ "גפס, לכ תישאר

 .תובבל-יערוק םירורמת-יכבו החווצ-לוקב ץרפ דליה .שארה לע ףורגאב תומולהמו

 השבל ,ותטופק תא ףטח ,והשעמב זירפהו ולישבת חידקה אמש ,וששחב ,יברה

 .רזחו ,רפיסש המ רפיס ,ההשש המכ ההש םש .דליה ירוה תיב לא רהימו ןוזפחב

 .ךרדב ומחנל ידכ התיבה דליה תא יתיוול םירהצה תקספה ןמזב .דליה עגרנ םייתניב

 תוכמ יל תונוכנ בוש התע, :תועמדמ קנחנ אוהשכ ,םייח יל רמא ,ותיב לא ונברקשכ

 דליה םא תא ונאצמ ,ונסנכנשכ .העט אל ירבח ,ןכאו .יתהמת -- "? ןכתיה, ."יבאמ

 ותוא ."דליה תא יל וגרהי דוע ,יתונשל יובאו יוא, :יכבב תחפיתמו הניפב תבשוי

 רמייתהש ,"ץראה-םע, -- ינונח היה םייח לש אבא ,בגא .סנכנ ויבאו תלדה החתפנ עגר

 תוסרוסמ ןהשכ "שדוק-ןושל,ב תורמאב תוברהל היה ליגר .םכח דימלתכ תואריהל

 רוביצ ינינעבו תסנכה-תיבב חפוקמ ומצע תא שיגרהו ןדפק ידוהי היה .ןינעל אלו
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 עמששכ .ותומכש "םכח-דימלת,ל האיכ דובכ ול ןיקלוח ןיאו ותוא םיבישחמ ןיא יכ לע

 .דימ בלענ ,"יוליע, לש םינמיס הארמ וניאו םידומילב ןייטצמ וניא ונבש דמלמה יפמ

 תוריטס יתשו ,תולשוכ םייכרבב שגינ םייח .ונבל הנפ -- *!ילש טישכת ,הנה אוב,

 יץראה-םע,ל אלה ?ךתילכת היהת המ !ךל בשוח התא המ, .ריוואב דימ ודהדה יחל

 הכאלמ-לעב ,ךתוא השעא הכאלמ-לעבל !היהת אל רבכ ןוגה םדא ,רומג-יוג ,היהת

 דיתעה והז -- יקסרוב ילואו (רלדנס ,טיח) גנוי-רעטסוש א ,גנוי-רעדיינש א ,היהת

 ."! ךלש

 .בישקמו בוט דימלת היהי רבכ אוה התעמ, ,םאה הננחתה ,"ריאמ ,ותוא בוזע,

 .דליה טילפה -- "ןז -כ, ."ןכ :רומא -- דליה לא םאה הנופ -- ? הק"םייח ,ןכ אלה

 בורקמ תוארלו הכאלמ-ילעב תיבב םעפ רקבל ,הז ירבח םע יתרבדנ ,יתכל ינפל

 יניפ 'ר תיבל ונסנכנו תונמדזה ונל ונאצמ םימיה דחאב .םהיגהנמ תאו םהישעמ תא

 דחאו הפילח הצהג ותב .תוינשמ קרפב ןייעו ןחלושה לא בשי יניפ 'ר .טיחה ןרקח

 ויה הולשו םולש .ןוגנ ול םזיפ הילושה .יניפ 'ר ליבשב טחמב טוח ליחשה תוילושה

 סוכ התשת ילוא ,חתור םחימה, -- חבטמהמ ותשא הארק -- "יניפ, .תיבב םייורש

 *? ןימח

 טיחה ירה, :ףיסוה ירבחו ,הכאלמ-לעב תויהל ללכ ער אלש ונטלחה ,ונאצישכ

 ."השדח הפילח םוי לכ ומצעל רופתל לוכי

 ,ךפהי ןפ דחפמ אל ,וידומל לע רתוי דקוש לחהו ,ויכרד תא *ביטיה, םייח ירבח

 .גופסל םיתניב לולעש תוכמהמ -- אלא ,הכאלמ-לעבל ,הלילח

 ."רדח;ב םימת םוי "םילבמ, םיכר םידלי ויה ,קינחמ ריוואב ,הבר תופיפצב

 ןולשכ לכ לע תובורק םיתעל תוקלהל "בהוא;ו ןדפק יברה ,םישק -- םידומילה

 לע ותמיא ;השרמ וניא יברהו ,םייולבו םיקחשמ תצקל ,שפוח תצקל םיעגעגתמ .טק

 ,ואוב. :ןנחתמ שממ רהנהו ,ךשומ ץוחב ריוואה ,ץיקה אב הנהו .הבר םידימלתה

 ,השקבבו הניחתב יברה לא םינופ םידליה .*!ימימב ועשעתשהו וכזה ,וצחר ,םידלי

 םוי םויה, :הנועו העמק רהרהמ ,ונקז לע קילחמ יברהו ןוצר תעשב ותוא םיספות

 ."רהנב ץוחרל אבה 'ו םויב םכתא ךלא ,עובשה ךשמב הפי וגהנתת םא ,עובשב 'ב

 רהנב הציחרמ היופצ הניא הבר האנה יכ ,םידליל רתויב םענ אל רבדה ,םנמא

 ולדתשה ,םימיה תא ונמ ,החמשב רבדה תא םידליה ולביק תאז-לכב ,החוקפ יברה ןיעשכ

 ,תועשה תא םינומ ,עיגה הווקמה ישישה םוי .ןגוהכ וגהנתהו םידומילב הדיקש הנשמב

 "םידדצה ינש, .ליגרכ ךישממ יברהו ,ותחטבה תא יברל ריכזהל זעמ וניא דחא ףא ךא

 ילוצלצ 11 םיעמשנ הנה ךא "!ןכתיה, .םכסה ןיא וליאכ ,תכשמנ הדובעה ,םיקתוש

 ,םידלי ,ןכבו, :רמואו םק ,"ותיערמ ןאצ, תא רקוס יברה .ריקה לעש לודגה ןיגולרואה

 אצי ,ותטופק תא שבל יברה ,תלדה דיל םידליה לכ ודמע עגר ןב *!רהנה לא ואוב

 .וירחא םידליהו
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 לכ ודמע רבכ ,ותטופק תא ריסה יברהש דע .טשפתהל וליחתה רהנה תפש לע

 יברה רמג ףוס-ףוס .יברל תוכחל שי ,ךא .המימה ץופקל םינכומו םימורע םידליה
 יברה ,תוקד המכ ורבע .וירחא םידליהו רהנה ךותל תוניתמב דעוצ לחהו טשפתהל
 'שבלתהל אצנ ,םידלי ,ונרמג, :ארוקו םימעפ 'ג לבט ,םימב ושאר תא עקיש
 םגו והער לע שיא םימ זיתהל ,תצק תוחשל :םהינפל תובר תוינכת דוע -- םידליהו
 ."תוקד שמח דוע ,יבר .טעמ דוע, :םיננחתמ םה .רהנה לש הינשה הדגה לא רובעל

 י! דימ תאצל, : תודיפקב בישמ יברהו

 בוש ,םייעובש רובעכ .האבה םעפל תינכת וממז ךא ,רהנה תא ואצי הרירב ןיאב
 ואציו ורזח ,םימל וסנכנשכ .רהנה לא ,ותנמזה יפל ,יברה םע םידליה וכלה ,ישיש םויב
 ותנתכ תא ואיצוה ,יברה לש םידגבה תליבח לא ושגינ ,םידימלתהמ םינש ,יאשחב
 םידליה .רשקה תא קדה ןעמל ,םימב םוביטרהש רחאל םילוורשב םירשק ינש ורשקו
 לע דקפו םימעפ שולש לבט יברה .תמדוקה םעפב ומכ הנשנ השעמהו םימה לא ורזח

 םיציצמ םידליה ."שבלתתש דע, -- םידליה ונע -- ,"יבר ,דימ, .תאצל םידליה

 ןיבה ,םירשקה תא הארשכ .תנותכה םע קבאנ אוה ךיא םיאורו יברה רבעל הבינגב
 ושיגרת דוע ,םיצקש ,םכל הארא ינא, :הקעצב ץרפו ,רבדב וידימלת לש םדיש יברה

 יניא ,תמאב ,יבר ,ינא אל הז, : הלהקמב םידליהו ."!וז םכתוללעתה לע ידי תפונת תא
 ריתהל יברה חילצה ףוס-ףוס ."? תיבהמ תנותכה התיה ךכ ילואו תאז השע ימ עדוי

 ,רבד ;םימב העש עברכ דוע לש הייהש םייתניב *וחיוורה, םידליה ךא ,םירשקה תא
 .ללכ וב לזלזל ןיאש

 אל דחא ףא ."הכאלמ,ה תא השע ימו םמז ימ תולגל הריקחב חילצה אל יברה

 ןמזב קפתסהל וצלאנ םהו ,רהנל םידליה תא דוע חקל אל ,שנוע רותב ,ךא ,ןישלה

 הציחרל ,הכישח ןיבל םידומילה רמג ןיב ,םיכוראה םימיב םהל ראשנש טעומה

 .יברה תופתתשה ילב ,םיקחשמלו

 תמתכה ,וילדנס תנמטה :ןוגכ ,יברל וללוע םידימלתהש םירחא םילולעת ישעמ ויה

 .המודכו ,ורטנס תא ןיעשהל גהנש םוקמב ןחלושב תוכיס תציענ ,וידב ובשומ םוקמ

 לע יברב *המקנ, ךותמ םגו תויסדנוקה רצי תוקרפתה ךותמ ושענ םילולעתה לכ

 וב אוצמל רשפא היה ,ןמוי בתוכ דמלמה סכיליציא רשא 'ר היה וליא .ותוירזכא

 .ויכינח ול וללועש ,סדנוקה-ישעמ לכ תא

 תוחקיפו תואסדנוק

 ינב םירענ לש הרובח ,ונבשי םיברעה דחאב .1912 תנשב ךרעב הז היה

 תורונמ יתש וקלד ןחלושה לע .ארמג ונדמלו ,ןחלושל ביבסמ ,"לביטש,ב ,הנש 3

 ידגב לע ךפשנו קלדנ הרונמהמ לזנש טפנה .הכפהתנ תורונמה תחאו הרקמ הרק .טפנ

 ולוכ אוהשכ ץצורתהל לחה ,הרזעל ארוק לחהו םק רענה .ןרקח ליוולוו ,םירענה דחא

 הצרו ברס אוה ךא ,ץראה לע ולגלגל וניסינ .ומע תושעל המ ונעדי אל .היח הקובא

 םימ םיילד ינש וילע ךפשו רהמ םירענה דחאו תאז תושעל ודעב ונענמ .הצוחה ץורל
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 ירחאו ,התיבה אבוה אוה .השק הווכנ רענה םלוא ,הקילדה התבכ ךכ ;(לבוקמל דוגנב)

 ,םילחה ,תועובש המכ לש יאופר לופיט

 לייטל צ"החא תבשב ואציש ,ךרעב 12 ליגב םירענ ,"םירדח, ידימלת 4-ב השעמ

 םואתפ .העמק חונלו תבשל םש וצרו ריעל םורדמש השרוחה דע ועיגה ,ריעל ץוחמ

 אלקש, הלחה .תבשב תאשל רוסא ירהו ,וסיכב אצמנ ןטק רלוא יכ םירענה דחא הליג

 ורמגו ונמנ יכ ןעי ,התיבה םלש רלואה תא איבהל דציכ הצע וסכיטו ,םהיניב *אירטו

 ובשיתה ,דומלתה-לופלפב םיליגרה ,םינטקה םימכחה תעברא .רלואה לע רתוול ןיאש

 : וטילחה ףוסבל .הריבעה תא ןיטקהל ךיא ,ךרד עיצה דחא לכ :ןינעב םינד ולחהו

 תוחפ והשמ אשונה יכ) תצק בשיו תומא שולש והאשי ,רלואה תא אשונה .א

 .(רוטפ תומא עבראמ

 .תורחא םידיל רלואה רובעי תומא שולש לכו םהיניב ופלחתי רלואה יאשונ .ב

 םה ,םלוא ,ירשפאה םומינימל דע הריבעה תדימ תא ןיטקהל םירענה וחילצה ךכ

 תועש שולש םלצא הכשמנ ,ךרעב םירטמוליק ינש תכילה יכ ,הכישח םע התיבה ועיגה

 ...תומילש

 יאבצה ןידה"תיבב

 םיתעל םיארנ ,לדגמה י"ע ,ריעה יווצקב יכ םידוהיה ינקסעל עדונ 1916 תנשב

 יבשות יפמ עדונ הז רבד .םידוהי םה םיתמומה בור יכו ,גרוהל םיאצּומ םישנא תובורק

 .הקירעו לוגיר ןוועב ןדה ,יאבצ ןיד-תיב ריעב םייקש ,עדונ ןכ-ומכ .םירצונה הביבסה

 .םיידוהי םילייח רקיעב ויה םינודנה

 .םינדוכמ םיפיקז ינש י"ע ריסא לייח לבוה רשגה תביבסבשכ ,דחא הרקמ ינרכוז

 ,םידוהיא :ריסאה לייחה קעטצה ,ונידידלע םרבעב .תמ ינפכ םירוויח ויה לייחה ינפ

 תאו ומש תא התע רכוז יניא) *...םוקממ ...ימש ,ברל רבדה ורסמ ,הילתל לבומ יננה

 .רבדב ןינעתהל ולחה םיימוקמ םינקסעו ברל רסמנ רבדה .(וירוגמ םש

 יכ רמאנ וב ,ידוהי ריסאמ קתפ ול רסמו ברה לא ירצונ לייח אב ,םימיה דחאב

 לעופל תאצל דמוע ןדה-קספ יכו ,ביואה יווק רבעל הקירע ןויסנ ןוועב תוומל ןודנ אוה

 ינבש םג ועידוהב ,ולרוגב תונינעתהו הרזע לייחה שקיב קתפ ותואב .םימי 28 דועב

 דוד-תונב יתש ול שי היסורב יכו ,םינמרגה י"ע שוביכה רוזיאב םיאצמנ ותחפשמ

 תא איבהש לייחה .ןתבותכ תא אל ךא עדוי אוה ןהיתומש תא ,הלוט ריעב תואצמנה

 והשעמבש י*פעא ,ודידי אוהש ידוהיה ריסאל רוזעל ונוצרב ךא ,ירצונ וניהש ,רמא ,קתפה

 ,םינקסעה תוצעיתהב .הבושת לבקל םיימוי רובעכ אובל חיטבה אוה .ןוכיס םושמ שי הז

 היהי רשפאש ידכ ןידה-קספ תאו המשאה בתכ קתעה תא ריסאה תאמ שקבל טלחוה

 .הבושתה תא לבקל אבש לייחה י"ע ריסאל רסמנ הז רבד .ןידדעדוי םע ץעיתהל
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 האצמנ המשאה בתכב ,בגא .שרדנה רמוחה תא לייחה איבה ,םימי השימח רובעכ

 ללכ ךרדב ,םידושח םידוהיה יכ הדבועה םע בשחתהב, :וז *הנינפ, רוגיטקה ירבדב

 *...ביואה תבוטל לוגירב

 לואשל בויקל ואצי רשא ,םיחילש ינשל ורסמנ םידחא םיקתעהו קתעוה רמוחה

 .םיחמומ ןיד-יכרוע תצעב

 ןידדתיבב ברעתהל לוכי יחרזא ןיד-ךרוע ןיאש תחלשמל ורמא בויקב ןיד-יכרוע

 ידוס אוה רבדה אלה יכ ,ןידה-תיבל תונפל לוכי וניא דחא ףא הז הרקמבו ,יאבצ

 תוברעתהה .רבדה הלגתנ ימ י"עו דציכ :הריקח וירחא רורגת טפשמ-תיבל ותיינפו

 .קיזהל הלולע ףא אלא ליעות אלש דבלב אל ץוחה ןמ

 רשא ויתובורק יתש הנישעת ןכו ,הנינח תשקב שיגי ומצע ןודנהש התיה םתצע

 חסונה יפל תיברעמ-םורדה תיזחה לש ןוילעה דקפמל השקב הנשגת וללה .הלוטב

 ונממ רוקמה תא תולגל תובורקל טלחהב רוסאש ושיגדה םה .ורבחי ,ןידה יכרוע ,םהש

 הנינחל השקבה תא ול רוסמל ,דקפמה לצא ןויאר שקבל קר ןהילע .רבדה ןהל עדונ

 דקפמה ינפב בציתהלו רהמל ןהל העידוהו םולחב ןהילא האב החונמה ןמאש ול דיגהלו

 .וליצהל ודיב יכו הלודג הרצב אצמנ רשא ,ןבורק ייח לע וינפל ןנחתהלו

 לע ןהל רוסמלו תובורקה תא שפחל הלוט ריעל םיגיצנ ינש בוש וחלשנ ךכ םשל

 .(רכוז יניא ינשה תאו לפמג בד-ןרהא 'ר היה דחאה גיצנה םש) ןינעה

 ןהל ורסמו תובורקה תא םיגיצנה ואצמ ,הלוטב םימת םוי לש םישופיח ירחא

 .ןידה-יכרוע י"ע ונתינש תוארוהה לכו הנינחה תשקב תא

 םדוק .טרווא דקפמל עיגהל ,בר ץמאמ ירחא ,וחילצהו ,קסנימל דימ ועסנ תורוחבה

 :ןהלשב ןהו ,טפשמה רבד ןהל עדונ דציכ ,הטמה יניצק י"ע םיימוי ךשמב ורקחנ לכ

 לע רובעיש רחאל ןינעב לפטי יכ ,דקפמה םשב ןהל ועידוה ףוס-ףוס .םולחב השעמ

 .רמוחה

 הארוה הלבקתנ ,ןידה-רזג תא לעופל האצוהל עבקנש דעומה ינפל דבלב דחא םוי

 .הנש 15 רסאמל שנועה תא ףילחמ אוהש תיזחה דקפממ

 ויליצמל תודוהל הציבורבמודל אב זאו ,הכפהמה ץורפב 1917-ב ררחוש ריסאה

 .םהיצמאמ לע

 לונירב םידושח

 יבשות םידוהיה ושענ ,הנושארה םלועה-תמחלמ תפוקתב ,ראצה ןוטלש ןמזב

 יאטילהו יטלבה :םילבחהמ .הינמרג תבוטל לוגירב םידושח ,תיזחל םיבורקה תומוקמה

 ,ורקענ אל תימורדהו תיזכרמה תיזחב .היסור םינפל ,יתלשממ וצ יפל ,םידוהיה וקחרוה

 .םהילע החוקפ התיה תשלובה ןיע ,םלוא ,םהיתומוקממ םידוהיה ,םנמא

 העש התוא הנח ריעב .תיזחהמ רטמוליק 50-כ הציבורבמוד האצמנ ,1916 תנשב

 תונוטלשה ומירחה הז םשל .םידוהיה יתבב ונסכוא הטמה יניצקו ,ישילשה הנחמה הטמ

 .םינש וא רדח תיב לכב
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 ךורטופ המלש 'ר ,ונתוח תיבב יכ ,דוסב יל הליגו סקאווסיוא קינומ ילא אב םעפ

 רמוח ול רסמ הלהו ידוהי תשלוב ןיצק ןסכאתמ ,(םיניארקואה י"ע כ"חא חצרנ) ליז

 ריעה י*ע) ריעה תביבסב ,ליתה-יטוחל ךומס ,ךרדב ותכלב ספתנש ,ידוהי דגנ המשא

 םיבותכ תומישר-יסקנפ ואצמנ ,ולצא ךרענש שופיחב .(לית-תורדגו תוריפח וניכה

 תונוש תודימו םישלושמ ,תודוקנ ,םיעובר ,םילוגע :םינוש םינמיס םהבו תירבע

 ,ישילש :םדצלו םייטרפ תומשו עובשה תוישרפ םש םימושר ןכדומכ .םירטמיטנסב

 שרפלו םגרתל ,תשלובהמ דחא ,ידוהיל רמוחה תא ורסמ אבצה תונוטלש .ריטפמ ,ישיש

 יניעב ןח אוצמל המגמ ךותמ ףא ילואו ,"ץראה םע,ו רוב ,הארנכ ,הלהו ,םירבדה תא

 ירפסמ ,םהיתודימו םיחתות לש םלוסומ םינמיס תוליכמ תומישרה יכ ,עבק ,תושרה

 .לוגיר :איה הנקסמהש אלפ לכ אופיא ןיא .אבצה תונחמו תויזיווידה

 .ותעד תא עיבהלו רבדה תא ןוחבל ידוהיה תשלובה ןיצק ידיל רסמנ הזה ןינעה

 לע סקאווסיוא לש ותעד המ תעדל הצר ,תודהי ינינעב רוב היה אוה ףאש הזה ןיצקה

 לש תודימ ונינפלש ,הנקסמ ידיל ונעגהו רמוחה לע סקאווסיוא םע דחי ,יתרבע .הז

 ,ידוהיה ריסאהש ,ונעבק ןכדומכ ; הלא םינמיסב ןנמסל םיליגר ויה רעי-ירחוסש ,םיצע

 הלא לש םירדנ תוליכמ תומישרהו ,הליפת-תיב הזיאב יאבג וא שמש ,הארנכ ,וניה

 .הרותל ולעש

 וריבעהו ומשב וילע םתחו ולביק רשא ,ןיצקל ורסמ סקאווסיואו ריכזת ונרביח

 ןעי ,ידוהי שפנ ייח ליצהל תרזע, : סקאווסיואל ןיצקה רמא ומע החיש תעב .וילע םינוממל

 ."תוומל ןודנ תויהל דמע יכ

 הלטובש העובשה

 היתורזגו תושר לכ ,םעפב םעפ ידמ ופלחתה תויושרה ,1919 תנשב היה רבדה

 ותיב דיל רובב תדבועמ רוע תכיתח ןימטה ,יאקסרובה םינוב לאומש 'ר .היתומרחהו

 ,אובחמהמ רועה תא איצוהל לאומש אבשכ ,םימיל .("רוטקודנוק,ה) ןמרביל לטומ 'ר לש

 םהינשש ,ונעטב ,הרות ןידל לטומ 'ר תא עבת לאומש 'ר .ונניא רועה יכ ,תוארל םהדנ

 השק יכ ,רוע תכיתחל ךרע היה םהה םימיב) רועה אצמנ וב םוקמה לע ועדי דבלכ

 ברה קספ ,תועש המכ וכשמנש םירבדו-ןיד ירחא .(םילענל רמוח אוצמל היה דאמ

 םולשתמ רוטפ אהיו לעמב התיה אל ודיש ,תסנכה-תיבב עבשהל לטומ 'ר לעש ,ןמצלז

 .קזנה-ימד

 ברה .תונכהה לכ ושענו העובשה םוי עיגה .ןידה תא םהילע ולביק םידדצה ינש

 'ר .םירוחש תורנ וקלדוה .בר להק םש ףסאתה ןכ ,תסנכה תיבל ועיגה ןידה-ילעבו

 לאומש 'ר ץפק ,זאו .העובשה תא וילע לבקל שדוקה ןוראל שגינו תילטב ףטעתה לטומ

 ,ךל ןימאמ יננה ,עבשהל ךל ןתא אל, :ארקו לטומ 'ר יבג לעמ תילטה תא ערק ,םינוב

 ."התא יקנ יכ

 הדבאה תא ךל בישי םשה, :לאומש 'רל הנפו םייקתת אל העובשה יכ ,זירכה ברה

 .הימודב רזפתה להקה ."םיילפכילפכ ךקזנ תא םלשיו
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 יוג ןיבו םידוהי ןיב חרות ןיד

 הכיפהה ינגראממ ,ימוקמ ירצונ -- ץיבוקסל השימשכ ,םיסורה ןוטלש ןמזב

 השאי עבת ,יאבצה רסימוקה היה -- ,יקסדפורוקס ןמטהה תונוטלש דגנ תימוקמה

 התיה רשא העיבתה יהוזו .הרות-ןידל קפרח .או ןמליג .ד תא ,השימ לש ויבא ,ץיבוקסל

 ךיישהו ותיב לוממ רשא עונלוקה ןינבב םנימטהש םייפגמ גוז היה ול :ץיבוקסל יפב

 ךשמהב .םוחקל םהש ,םיעבתנב דשוח ןכ לעו ,םאצמ אל ,םתחקל ואובב .קפרחלו ןמליגל

 אוה יכו ,םיפגמה תא שממ םיעבתנה ידיל רסמ אל םנמאש ,עבותה הדוה רוריבה

 .םתושרב םיפגמהש םהב דשוח אוה תאז םע ,םתעידיב אלש עונלוקה ןינבב םנמט

 ינא, :םיעטה ,חדקא ודיבשכו ץיבוקסל השימ רסימוקה ,ברה תיבל אב םייתניב

 אל ,הארנכ םירחא "םימזיא;) םזילופונומ דגנו םזילטיפק דגנ ,םזילקירלק דגנ ימצעב

 וב הריא דוע ידי ומבו רנויצולובר-רטנוק אוה יבא .םירנויצולובר-רטנוק דגנו (עדי

 .רורב היה םויאה ."ותימאל קדצ ןיד עבות יננה ,הז הרקמב ,םיתניב ,ךא .הז יחדקאב

 ויה אלש י"פעא ,עבותה תא תוצפל ידכ ףסכ םוכס םלשל םינכומ ויה םיעבתנה

 רחאל .םימשאכ ואריי אלה ,םלשל ומיכסי םא יכ ?רבדה השעיי דציכ ךא .םימשא

 ךייעל תוהש ול אהת,ש ידכ ,רחמל ןידה-קספ ןינע תא ברה החד םידדצה תעימש

 לע יכ ,ןידה-קספ תא םהל עידוה ןמצלז ברהו ןידה-ילעב ועיפוה רחמל ."םירפסב

 ,םיקלוד םירוחש תורנ דיל ,שדוקה ןורא ינפב ,תסנכ-תיבב העובש לבקל םיעבתנה

 .קזנה םולשתמ םירוטפ ויהי ,ועבשישכו

 םכל ועד, :רמאו ברה םהב רעג ןאכ .עבשיהל םינכומ םה יכ ,ועידוה םיעבתנה

 תא תוחדל יתעדב ןיאו תויהו ,עבשיהל םכל ןתא אל הז שדוחבו ,םויה לולא שדוח יכ

 תא עבקו ,"קזנה תא םלשל םכילע ןכל ,םיעבשנ ןיא ירשתב םג יכ ,םיישדחל העובשה

 ...םוכסה

 רסימוקה םגש ,הארנכו םיצורמ ואצי םידדצה ינשו םוכסה תא ומליש םיעבתנה

 השי יוגה יכ ,שידיאב להנתה הרות ןידה ,בגא .ןידה קספמ הצורמ היה ,יאבצה

 .שידיא רבדל ביטיה ץיבוקסל

 תחא"העשל םיטסינומוק

 ודרשמל יאבצה רסימוקה סייג ,םיסורה ידיב היה ריעב ןוטלשה תע ,1919 תנשב

 .םיסיוגמה לע יתינמנ ינא ; דחא ירצונ ינלופו םידוהי הרשעמ בכרומ היהש םידבוע רבח

 .רוחש םחל הרטיל ונלביק ,הדובעה רחאל ,םוי לכ ךא ,ונלביק אל רכש

 םיטייבוסהש ,ונל ררבוה .םיזגרא ךותל דרשמה-יקית תא זוראל וניווטצנ דחא םוי

 רשא ,ונב םינלופה תמקנמ ונששח .םיברקתמ םינלופה יכו ריעה תא בוזעל םיננוכתמ

 ."םזינומוק, ןוועב ןידל ונודימעי יאדו

 עונלו ףרטצהל ונצעי אוה ךא ,וניתוששח תא וינפב יתעבהו רסימוקה ןגסל יתינפ

 דע םוקמב ראשנ ,ריעה ינב ,ונאש בטומ "ןינעה תבוטל, יכ ול יתרבסה .םיסורה םע
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 ,תובציתה-ווצ בתכב ונל ןתיש ,וינפלמ יתשקב ."אובל ורחאי אל יאדו,ש םיסורה בוש

 ,ודרשמב דובעלו אובל ותדוקפל עמשנ אל םא תוומ שנועב ןוטלשה ונילע םייאמ ויפל

 םתח רסימוקהו םידוהיה לכ ליבשב תודוקפה תא יתחסינ .יתשקבל הנענ רסימוקהו
 .ןהילע

 ינלופה טנדנמוקה ינפל ,ונתא דחי דבעש ירצונה ינלופה בציתה ,םינלופה וסנכנשכ

 טסינומוק ףא וניניב ןיאשו ,םיסורה לצא דובעל ,היפכ ךותמ ונצלאנ ונלוכש דיעהו

 ,הריקחל ונארקנ אל ,ךכמ האצותכ .דחא

 הדוכעל "םיפוטח,

 םינלופהו וברקתה םיסורה ךא ,ריעב זא וטלש םינלופה :1920 תנשב הרק רבדה

 ,סנכנש ריעה-ינבמ דחא םע יתחחושו דרשמב יתבשי ,הליהקה ריכזמכ .תגסל ודמע

 תאצל ונינשמ שרדו אב ינלופ לייחו תלדה הצרפנ םואתפ .הליהקל ,ןינע הזיא ילגרל

 .(הדובעל םידוהי םיפטוח ןמזל ןמזמ ויה םינלופה) הדובעל ותא

 בוזעל לוכי וניאש הנעטב לייחל הנפו דימ םק ,(ץראב התע אצמנה) יחיש-ןב

 ןוטלשה ינינע תא םג תרשמה ,דרשמל יארחאה ידיחיה אוהו תויה ,הליהקה דרשמ תא

 לייחה ריאשה דימ .יתקתש ,הפצוחה לע ןוהמת בורמו םירבדה עמשמל יתמהדנ .ינלופה

 דוע ופסאנ םש םוקמ ,קושה רככל יתאבוה .ותא חקל יתואו דרשמב יחיש-ןב תא

 .תבכרה תנחתל ונלבוהו ,רפסמב 30"כ ,"םיפוטח;

 הרובחהש ,ךכ ,יניווילש םילייחה דחא ינבכע ,רהנה תפשל ונעיגהב ,הנחתל ךרדב

 ינאו ,יסיכ תא קודבל הסינ לייחה .לייחה םע דחי יתראשנ ינאו םיתניב הקחרתנ

 ,תבכרה תנחתל ונעגה .הילא יתפרטצה בושו הרצענ הרובחה .יל וכחיש הרובחל יתקעצ

 יבג לע ,םש םיחנומה םישרקה תא ןועטל הדוקפ ונל הנתינו ,הרושב ונדמעוה םש

 תא קורפל הדוקפ בוש הנתינ דימו ,תונורק 3 ונעט -- .הכאלמה תא ונישע .תונורק

 ךכ ונקסע תודחא תועש .םתוא ןועטל בוש וניווטצנ תאז תושעל ונרמגשכו .םישרקה

 תודובעה ראשכ ,וז הדובעש ,ןבומ .הדובעב ונתוא םיזרזמ םילייחהשכ ,הקירפבו הניעטב

 .אדירג ןויזבו לוזלז םשל התשענ אלא ,הב ךרוצ היה אל ,ןתושעל וסיוג םידוהיש

 םיניצקה דחא .הרושב בציתהלו קיספהל וניווטצנ ,ךרפמ למע לש תועש המכ רחאל

 תא זזג והבור לש ןודיכבו ,(חפנה) דימש לדוי 'ר תא וניניבמ רחבו ונינפ לע רבע

 תחת ,הצירב הריעה רוזחל הדוקפ ונל הנתינ ךכ רחא .וינפמ חלוק לחה םדש דע ונקו

 .םיניוזמה םילייחה י"ע הריי ,רגפיש ימש םויא

 .הריעה םולשב ונרזחו ,אעמק ונחנ םש ,רשגה דע ונצר

 הלודגה המרחהה

 ינפמ ,הלסיווה דע וגוסנ םינלופהש העשב ,םינלופהו םיסורה ןיב תוברקה דחאב

 והוריכה ריעה ינב רשא ,דקפמ ושארבו דודג ריעל סנכנ ,םהירחא םיפדורה םיסורה

 דימ .(רכוז יניא ומש תאו ויתרכה אל ינא) ריעה תא וירוענב בזעש ,יאציבורבמודכ

 דקפמה .ינלופה שגונה לוע תחת םלבס תא וינפל וניתו םיבשותהמ םידחא וילא ושגינ
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 ידוהי לא רבדל ידכ ,"בירעמ,ל "החנמ, ןיב אובי םשל ,תסנכה-תיבב ףסאתהל הוויצ
 .ריעה

 םינמאנ תויהל םיפסאנה לא הנפו המבה לע הלע ,העובקה העשב אב דקפמה
 םינלופה תחת םכיתולבס לע -- רמא -- יתעמש, .לכל שפוח חיטבמה יטייבוסה ןוטלשל
 ,וירבד תא ומייסב ."הלודגה םתסובת רחאל םתוארל דוע ופיסות אלש םכחיטבמ ינאו
 םולש 'רו קו'צניפ םירפא 'ר ודמע ותברקב .תושקב וא תולאש וזיא שי םא לאש
 לא הנפו זוע רזאתה םירפא 'רש דע ,םהיניב ושחלתהו -- םינוונח םהינש -- ןי'צליט

 םינטק םינוונח וננה ,ךל עודיכ ,(ןבעל-רבח ,ןייא ךיז טרעה) רבח ,אנ ינעמש, : דקפמה
 הרוחסה תא ריתסהל ונצלאנ ינלופה ןוטלשה תפוקתב .הלדה תונחה לע ונתסנרפ לכו

 םיכירצ אלה + ונתא היהי המ ,התע ,ונל ץעיל לוכי התא המ .תופוכתה תומרחהה תמיאמ
 *? סנרפתהל

 ץקה, :רמואו םכילא הנופ ינאו םינלופה םכל וללועש המ יתעמש, :הנע דקפמה

 :ועוצקמב שיא ,שיא קוסעי .םכיתויונחל םיאובחמהמ םכיתורוחס תא וריזחה .םכיתולבסל
 שפוח חיטבמ ןוטלשהו ריעב התע ורורשי הוולשו םולש .ותכאלמב ןמואהו ותונחב ינוונחה

 -תליפת וללפתהו םיפסאנה ועירה -- !"יחי, -- !"יטיבוסה ןוטלשה יחי .ללכלו טרפל

 .תיגיגח-בירעמ

 הדקפ הלילב וב .ויקסעל הנפ דחא לכו הרוחס תויונחה תא ואלימ רקובב תרחמל

 ןיידעו .ןהב ואצמנש תורוחסה לכ תא המירחהו ריעבש תויונחה לכ תא תדחוימ הדיחי
 םילייחה .ץוחנל האצמ רשא לכ תא המירחהו תיבל תיבמ הכלה אלא ,ךכב הקפתסה אל

 רוע תכיתח ןכו ,(וליק יצחכ) ונל היהש רכוסה לכ תא ומירחהו ונתיבל םג וסנכנ

 ,דחא םיפגמ גוזל

 הלה .קדומ .י ונריע ןב היה ,םימירחמה תילוח שארב .ריעב ררתשה לודג ןואכד

 דימ הכלה ,ךכ לע ימא העמששכ .וידרשמ לכ לע בילטוג בד לש ןולמה-תיב תא שפת

 ודיגה, .הלבקל בריס אוה ךא ,םירחהש םירבדה תא ונל ריזחהל ,ושקבל קדומ .י לא

 .ותבושת התיה -- ?שגפהל ןכומ יניא םילקירלק םעש ,תינברל

 ."דחא רדחב ונדמל אלה, -- קדומ .י םע חחושל הסני אוהש ,רמא ל"ז השמ יחא

 םערתה המרחהה לע עמששכ .הלודג תוביבחב קדומ .י ולביק דימו וילא ךלה השמ

 ,"ךל וריזחיש הוצא ינא .רוע תכיתחו רכוס הרטיל ךלצא םירחהל תוארפ וזיא, :דאמ

 .םייק אל רבדה תא ,ךא

 הבנג רגנ סירת -- ידיפח רגב

 ויה אל ,םיקודאו םימכח ידימלת ויהש ,ןרקח יניפ 'רו סקציא לסוי 'ר :םיטייחה
 יכרדמש םמצעמ ועדי םה .םירותפכה תא דגבב עובקל ןכיה םינימזמה תוארוהל םיקוקז

 ,תועדב םישפחל דוגנב ,לאמש דצ הסכמ ןימי דצשכ דגבה תא רתפכל םימלשו םיארי

 ,ליעמ יל רפת יניפ 'ר רשאכש ,אופיא ,ןבומ .ןימיה תא הסכמ לאמש דצ םלצאש

 ,ןימי דצב עבק תואלולה תאו ,לאמש דצב םירותפכה תא -- ינלאשל ילבמ -- רפת אוה
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 .הסוכמה דצה אוהש ,לאמש דצב עבקנ ,ימינפה סיכהו ,לאמשה תא הסכ ןימיהש ,ךכ

 קחודה ,ברע היה .התיבה עוסנל ידכ תבכרה-תנחתל יתעגה ,השרווב יתויהב ,םעפ

 ףאו ,תונורקל סנכהל היה השקו רעשל ןיא ויה תבכרה-תונורקל ביבסמ תופיפצהו

 םעד ןיירַא טזָאל;) *! תולעל רוחבל ונת, :והשימ ארק םואתפ .םיקחדנה ןיב יתייה ינא

 ךותל ינולטלטו ינופיקה ,דצ לכמ םיקחדנה ינובבס דימ יכ ,ילא ןווכתהש יתשח .(*! טַאי

 לכ יתעסנ .הריבה-ריע תנייטצמ הבש םיחרוא-תסנכה תדימל רבדה תא יתפקז .ןורקה

 תישארב רבכ םדרנ רשא ,דחא עסונ דוע היה ילש אתב .ןיע םוצעל ילבמ הלילה

 הלוכ המורפ יליעמ לש הנטיבה התיה ,ליעמה תא יתטשפו התיבה יתעגהשכ .העיסנה

 .ןיכסב הכותחו ןימי דצמ

 םהו רבדב התיה םדי -- "םיחרואה יסינכמ, -- השרוו ישנאש ,יל ררבתה

 היה ,ףסכ םג ליכהש ,יסיכ יכ ,םדיב הלע אל םצפח ,םלוא .ןורקה ךותל ינולטלטש

 תא עבקו דגבה תא יל רפת רשא ,אוה ,ןרקח יניפ 'ר יכ ועדי אל םהו ,לאמש דצב

 .הסוכמה דצה -- לאמש דצמ ימינפה סיכה

 הרומ לש ותבושת

 .ךוניח ינינעב חקל יל השמיש ,"תוברת, רפסה תיבב יל העריאש ,הרומח הלקת

 יורש ןוסלנצכ י"ח 'ה ,להנמה .רפסה-תיבל םעפ יתרס ,"תוברת, ףינס םעטמ חקפמכ

 שביש רבדהו התלח הקצינטולפ הרומהש יל רפיס ימע החישב .הכובמב העש התוא היה

 רועיש התע תויהל ךירצ תינכתה יפל .תושעל המ עדוי וניאו םירועשה רדס תא ול

 םילטב תויהל וז התיכ ידלי םייופצ ירה ,הנניא הקצינטולפו תויהו ,'ב התכב ןובשחב

 סנכיהל ןכומ ינאש ,ול יתינע .עוציבל תונתינ ןניא "תורבעה, םושש רחאמ ,העש ךשמב

 ינגיצה ,התכל יתא סנכנ ,יתעצה תא החמשב לביק ןוסלנצכ .ןובשחב רועישל 'ב התכל

 .אציו םידימלתה ינפב

 ..ערז דחא רכא, :יתארקו יתחתפ ,תולאשה רפס תא יתחקל ,רועישב יתלחתה

 לש ונב ,ןמרבולג ,דליה .הלאש ול שי :עיבצמ דחא דליו ,הלאשה תא יתמייס ירצה

 הז עגרב "!יוג וא ידוהי היה רכאה םאה ,ינודא, :לאושו םק ,"רטלאהכוב ,ה השמ

 :התיכל דימ הנפ אוהו ,הרזומה הלאשה לע ול יתרפיס .סנכנ ןוסלנצכו תלדה החתפנ

 ."םידוהי םירכיא םנשי םשו לארשי-ץראב הרק רבדה ,םידלי,

 דליה יניעב; : ךוניחב חקל ינעימשה הלהו ,ןוסלנצכ לש ורדחל יתסנכנ רועישה רחאל

 ה'גיטסרפה תא דבאל לולע -- יל ריבסה -- הבושתב ססהמה הרומו .לכה הרומה עדוי

 ,ותעד לע הלועש המ סוסיה לכ ילבו דימ תונעל הרומה לע ןכל .םידימלתה לצא

 -- רמאו ףיסוה -- הלאשה תא יעמשב .םוקמב הבושת תתל דבלבו ,רקשל וליפא

 : הנוע יתייה ,תאז אלול .יתרמאש המ יתרמא ןכלו ,לארשי-ץרא לע הרקמב יתבשח

 ."דימלתה תלאש לע בישהל דבלבו יוג וא ידוהי,

 .ינורכזב קקחנ יתלביקש חקלה
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 "תבש"לשדיוגק

 וליג ,היה גלפומ ןקז ."תבש-לש"יוג,כ ראקאמ שמיש ,דאמ תובר ,תובר םינש

 םיגהנמב יקב היהו שידיא רבדל עדי ;אוה המכ-ןב עדי אל ומצע אוה ףאו ,עודי היה אל

 .םידוהי לש

 תוקלוד וראשנש תורונמה תא הבכמו תויסנכה יתבב רבוע היה םיגחו תותבש ילילב
 .תולודג טפנ תורונמ תויסנכה-יתבב תויולת ויה ,ריעב למשח תויה ינפל .הליפתה ירחא
 היה ףופכה דצה תא .והצקב ףופכו ךורא חפ-רונצב שמתשמ ראקאמ היה ,ןייובכ םשל
 תיבב אצמשכ .הבכמו ףשונו ויפב םש היה ,ינשה ודיצ תאו הרונמה-תיכוכז ךותל םש
 דע תקלוד תחא הרונמ ריאשמ ראקאמ היה ,םהיתבל וכלה םרטש ,םיללפתמ תסנכה

 .םיללפתמה ןורחא תאצ

 עדי ראקאמ .תויסנכה-יתב ירונת תא קיסמ ראקאמ היה ,ףרוחב ,רקובב תבשב

 ליבשב תבשב הכאלמ השעיש יוג שקבל רוסאש ,ונייה ,"ם"וכעל הרימא, לש ןידה תא

 היה ןכל .ול ודיגיש ילבמ הכאלמה תא השועו ומצעמ ןיבמ יוגה םא דבלמ ,ידוהי

 ונימזה והשימ םא .םיתבה ידצל טיבמו םידוהיה תובוחרב תבש ילילב לייטל גהונ

 ליחתה דימו ,ןמזוה ידכב אלש ראקאמ ןיבה ,הלח-תסורפבו ש"יי תיסוכב ודביכו ,סנכיהל

 -לעבו הרוק היה ןכ .הקילדהל וא ,התובכל הרונמ שי םא ,הניפ לכב ןנובתהל ומצעב

 קילדהל שיש "ספות, ראקאמ היה דימ -- הקשמב םש ודבכמו לפא רדחל ונימזה תיבה

 .תאז השוע היהו הז רדחב הרונמ

 ,תוקלקלחו, :רישל והודמיל םידליה .םהיתומשב ריעה ידוהי תא ריכה ראקאמ

 םילמה תא אטבל ידכ ונושל תא "רבוש, היה אוה ."תחדק םייוגל ,תוכרב םידוהיל

 .הלח תסורפב הכוז היה -- חילצמ היהשכו ,תושקה

 ויה תותדה יתש ,תירצונה תדהמ תוחפ אל תידוהיה תדה תא בישחה ראקאמ

 ברל המשב רסמו תירפכ היוג תיוולב ברה תיב לא ראקאמ אב ,םעפ .ויניעב תולוקש

 ."היוג;ה לש הלוחה הנב תמלחהל ללפתי ןעמל ,תטנכה-תיב ליבשב תורנו תיטנולא

 םא התוא לאשו היוגה לא הנפ ראקאמ ."רוזעי םשה, :רמאו םירבדה תא לביק ברה

 .רמוכל הרסמש םירבדה תא התנמו ןהב הבישה היוגה .תירצונה היסנכל םג והשמ הרדנ

 ."רוזעי יאדו םהמ דחא : הז וא הז, -- ראקאמ הל רמא -- ?ןכ-םא;

 בשקבו תוניצרב .ריעה ידוהי לש ץמחה תא םינברה ידימ "הנוק, היה חספ ברעב

 -ירחא .וינפל ארוק היה ברהש ויאנתו הריכמה-הזוח ןכותל בישקמ ראקאמ היה ,בר

 לא ברה לש ודגב ףנכ תשכה י"ע התשענש ,"ןינק-תלבק,ב הריכמה תא רשאמ היה ןכ

 .ראקאמ לש וז

 ,םועז רכש לבקמ ראקאמ היה תויסנכה יתבב םיגחבו תותבשב ותדובע תרומת

 .המודכו תוצמ ,םיגד ,הלח ,הקשמב *םידוביכ,ה דבלמ םייקתמ היה ונממש

 םהיגופל םייונכה

 ,םינמיס םהב ועבטש ,תובר תוחפשמ ויה ,םירחא תומוקמב ומכ ,הציבורבמודב

 ! "םיקו יח, : קעצו ךלו ,םהל םיקבדומ םייונכו םמצע תא ואצמ םישנאה .םייונכ ,ונייה
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 -לעב םא .רודל רודמ השוריב רבוע שממ ,םהיתורודל םערזמו םהמ שומי אל יונכה

 םוש .ךכב חפוק אל דחא ףאו ,יונכה תא ןב לכ שריי ,םיבר םינב וירחא ריאשה יונכ

 אצי םא םג וירחא ךלהש ,יונכהמ ררחתשהל חילצה אל ,יל םירוכזהמ יאציבורבמוד

 קר םייונכהמ םש וררחתשה -- הקירמאל ורגיהש ,םייונכ-יאשונ ,םישנא .רחא םוקמל

 .םייונכה תא םהל וריזחהו ,םיאציבורבמוד דוע םוקמ ותואל ועיגהש דע ,המ-ןמזל

 ,ץעינַאּפַאי) םלועב םוקמ-םש םילמסמה םהמ שי ,הציבורבמודב םירוגש ויהש םייונכה

 ,היה יונכה-לעבש ,הליפתה ךותמ םיסרוסמו םישבושמ םייוטיב םהמ שי ;(טנעקשַאט

 שיו ;(םלועה-ךלמ -- םעליוכלאמ : רפסנ-המ -- רעפארטסינאמ) םשבשל ליגר ,הארנכ

 ,שיו

 : ןוגכ ,םהיתושנ וא םהיתומא ,םהיתובא-תובאו םהיתובא-תומש לע םיארקנ ויה םיבר

 רשא-לבייל ;יסוי ןב ,דוד ןב ,ריאמ ןב המלש -- שוריפ ,סיסוי-דוד ריאמ-המלש

 ,לציא היה הלעב םש רשא ,השא ןב) עכילציא ןב רשא ןב לבייל -- שוריפ ,סעכילציא

 .(עכילציא איה ןכל

 -םש תא וכפה זא םג ,היח וא ףוע לש החפשמ-םש הליחתכלמ והשימל היה םא

 יונכה ירה ,(ברוע) אנארוו החפשמ םש :לשמל ,העידיה 'ה תפסות י"ע ,יונכל החפשמה

 -תומשו תופועו תומהב לש תומש םתס וקבדוהש שי .(ברועה) "ענאראוו יד, אוה

 .תירבעב םגו תיסור ,תיניארקוא ,שידיאב -- םיילארטינ םהמו יאנגל םהמ ,םירחא םצע

 .םדיצב םירואב םע ,םינושה םהיגוסל ,ינורכזב ותרחנש ,םייונכה תמישר ןלהל

 יננה ןכו ,ןאכ איבמ יננה םהייונכ תאש הלא לכמ הליחמו החילס שארמ שקבמ ינאו

 .ינורכזמ וטמשנ םהייונכש הלא לכ ינפב לצנתמ

 יבשב היה ןאפי--היסור תמחלמב) ןאפי שיא -- ץעינָאפאי :םוקמ םש 1

 רהה שיא -- גראב ןופ ;(טנקשאט ריעב יסורה אבצב תרש) טנעקשאט ;(םינאפיה לצא

 : (רזחו הקירמאב היה) ינקירמאה -- רענאקירעמא רעד ;(העבגל ךומס ,ריעה הצקב רג)

 -ָאקיביל רעד ,רעצינסאי רעד ,רעציווירק רעד ,רעבוד רעד ;ינלופה -- קַאלַאּפ רעד

 .(םכותב ורג ולאה םישנאהש ,םיכומסה םירפכה ש"ע) ...'וכו רעציוו

 ;(הווח לש הלעב) ס'הווח ריאמ ;:(דוד יאצאצמ) סעקדוד :יתחפש מ סחי 2

 .(הליט לש הלעב) סעליט ליקנעי

 -- עליבָאק :(לגע לשכ קלח היה ורוע) הלגע -- עצילעט :םייח-ילעב 3

 המוק לעב) ןתיול :סוס -- ןּוק :ברוע -- ענָארָאװ ;ןקז סוס -- עפַאקש ;הסוס

 .(ההובג

 -- שילֶאק ;המדא-חופת -- עבלוב ;תילולש --  עשזולַאק :םיממוד 4

 .ןיסירג לישבת

 -- קויטסוק -- :רודכ -- ליוק :ןטקה -- רעניילק רעד :ףוגה-ינמיס 5

 - רעגנאל ;(םיעורק ויה ויתואקמזופ) יולג בקע לעב -- עטאיפָאלָאה ;םרג-לעב

 .(ההובג המוק לעב) לודגה-תבש ;ךוראה
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 ועד :(םוחש היה ורוע עבצ) -- ירצמ ;ינומדא -- קושטינסארק :םיעבצ 6

 .רוחשה -- רעצראווש רעד ;ןבל -- רעסייוו רעד ;בוהצה -- רעלעג

 -לעב -- סילוג ;ןביג -- רעטַאברָאה ;תזזג לעב -- ךראפ :םומ-ילעב 7

 -- רעדנילב ;רבש-לעב -- עליק יד ;(ןביג היהש ,בויקב לשומה ש"ע) ליטנערט ; תאש

 ,אמוס

 -ליבומ -- ראטשטאפ ;ןבלח -- רעקיכלימ :םיקוסיעו תועוצקמ 8

 ;ףרוצ -- דימשדלאג ;רטוטרמס -- ראטאמש ; תוירגיס השוע -- קינרַאגיצ ;ראוד

 -- רעיצטכיל :בצקה -- בצק :תותילט השוע -- קינתילט !ךרוכ -- רעדניבנייא

 -- רעדיינש ;רלדנסה -- רעטסוש ;םילבח השוע -- רעיירדנקירטש ;תורנ השוע

 -- ךאמלעטס ; תימותחנה -- ןירעקעב ;חפנה -- לַאװאק ;רגנה -- רעלאטס ;טייחה

 -לָאק :רקנמ ;ןעבוכה -- רענשזריק :רפסה -- רערעש ;רמז-ילכ ;אפור ;ןולגע

 -תיב לעב -- רעריטקַארט ;םיסירג ןחוט -- קינפורק ;םיקינקנ השוע -- קינסַאב

 ;חורמ-תיב לעב -- רעקנעש :הדעה ןקז -- עטסָאראטס ;גגזה -- רעזעלג ; חזרמ

 ;יקסרובה -- קינרַאברַאג ;ןלבה -- רעדעב :שמשה -- סעמַאש ;החפה -- רעכעלב

 -- רעכאמירעגייז ;תדלומה -- עבָאב ;הליבטמה -- ןירעקיט ; סבוכה -- ראקשטארפ

 -רעסאוו ,רעריפד-רעסאוו ;סבה ןגנמ -- סַאב ;םידווד-השוע -- רעלטאק ;ןעשה

 ; יקסרובה -- קינראבראג ;ןלבה -- רעדעב ;שמשה -- סעמאש ;חחפה -- רעכעלב

 .ריזח-תורעשב רחוס -- קינריזח ; תובוראה הקנמ

 -סינאמ :(םלועה-ךלמ) םעליוכלאמ :אטבמ-ישובישו םילמ-יסורס

 ! ("ות, םוקמב "תיח;ב אטיב *"תילכת, הלימה תא) סילכַאכ ;(רפסנ המ) רעפארט

 .(םיבאלסה ךרדכ "שיר,ה תא שיגדמ היה) הנופא -- סעברַא

 תליפת תא םייס ,הביתה ינפל רבעש ,הליפת-לעב) טאג-רעבלאה :םינוש .0

 ; (.."םיהלא יצח, םשב והונכ זאמו ,"ינא; ופיסוהב "תמא םכיהלא 'ד, עמש-תאירק

 ויקסעל תאצל גהונ היה) ישילשה-םוי -- קיטסניד רעד ;*טישכת.ה -- לקיטנא רעד

 :6)) סיקרוב :0) רָאיזנאק ;(?) הכלמ-הוולמ ;בבותסמה -- ךאזיירד ; (ישילש םויב

 .() סיקסאס |; (?) לוגלג ;(6) שופאק ;(?) סעטוש ;(3) סעווריוו

 תוארפרפ

 ,התיבה םיפתתשמה דחא ךלה ,הטסורטסה תוריחב ינפל ךרענש ,התשמ רחאל 1

 .רקנמה והילא 'ר לש לדה ףירצה לא דמצנו ושאר ררחתסנ ,ךרדב ."ןיפולג,ב אוהשכ

 םכלצא ךלוה הזכ ידוהי ךיא ,וארו וטיבה, : רמאו ,השרוומ רחוס ,חרוא רבדב ןיחבה

 עשראוו זיא) "לודג תיב לא ןעשהל לוכי הזכ ידוהי היה ,לשמל ,השרווב ; דוביאל

 ..(זיוה ןסיורג א וצ ןגאלשעגוצ דוי אזא ךיז טלאוו

 ,השק הלח םעפ .הרמה הפיטה תא בהא ,הטסורטסה ,ךוטצרווש הימחנ 'ר 2
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 זמר ,טריפסה חיר ויריחנל עיגהשכ .טריפסב ופשפשל םיאפורה וויצ הלחמה רובגבו

 ..הפה ךות לא תצק ול ףטפטל שקיב ,רמולכ ,ויפ לע עבצאב

 לאוש !"עברה ימ ליבשב, .עברו סיטרכ תבכרה-תנחתב שקיב ןמגרב השמ 'ר 3

 ,(המוק הבג שיא) קיציב קחצי 'ר לע השמ 'ר עיבצה -- "הזה דליה ליבשב, .יאפוקה

 ..ודי לע דמעש

 ,הציבורבמודב ורוקיב ןמזב ,ןילוטסמ יברה לא םעפ שגינ יקצול םירפא 'ר 4

 ןענעק ןוא ןעסיגניירַא ןענעק לָאז ךיא זַא ,רימ טעוועשטניוו ,יבר, :ודיב ןיי סוכו

 ..."ןעסיגסיורא

 הלא םיעשעשמו םילק םירבד .תוארפרפבו םייונכב םיביאכמ תונורכז ונמייס ידכב אל

 ותרכנש ,םהייחב םהב םיעוקש ויה ונתרייע-ינבש ,םייניצרה םיניינעל םייח-םעט ופיסוה

 .בוש ילבל

 ...ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח

 (סעקרעדנעס קיזייא תשא ,ןייטשלרפ לדיירפ) הידכנו אתבסה



 קינ'צפ ןורהא ברה

 ונממ ןייעמה

 םימ יתבהא ש

 ..םייח

 .א

 "הנזרב תיב,ל תודיסח

 (קינ'צפ) לקיציא 'ר .הנזרב ידיסחד ר"ומדאה

 -תיב .ב ; לודגה תסנכה:תיב .א :תסנכ יתב השימח ,עודיכ ,ויה ונלש הציבורבמודב

 רעקסירט, :הנוכמה) קסירט ידיסחד ןטקה שרדמה-תיב .ג ;הנזרב ידיסחד לודגה שרדמה

 :הנוכמה) ןטקה תסנכה-תיב .ה ;ןילוטס ידיסחד לודגה שרדמה-תיב .ד ;("לכלהוש

 הרייע התיה הציבורבמודש ןוויכמו .(תוריהמב םש םיללפתמ ויהש ינפמ ,"רעירוק;

 היסלופ לובג לע האצמנ איהש תורמל ,ללכ הב ויה אלש טעמכ "םידגנתמ,) תידיסח

 וכייתשה ,השעמל ."ןילוטס-תיב,ו "הנזרב-תיב, ןיב ריעב העפשהה הקלחתנ ,(אטילו

 .ןילוטסל -- םינורחאה ינשו ,הנזרב ידיסחל םינושארה תסנכה-יתב השולש

 םחקול היה תסנכ-תיב לכש ,םינברה ללגב תקולחמו בירמ הרייעה הלבס תובר םינש

 ולביקו םינושארה תסנכה-יתב השולש ודחאתה ףוסבל .םתייחמ ידכ םהל היה אלו ומצעל

 ,הנזרבמ לקילאומש 'ר ר"ומדאה ןב ,קינ'צפ עקימוחנ 'ר ברה תא ךרד-הרומו ברל םהילע

 ב"ערת תנשב הציבורבמודל ותחפשמ םע עיגה עקמוחנ 'ר ."בר רענזערב רעד, : ארקנה
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 םויב ותדע-להק םע דחי הפסינש דע ,הנש םישולש ךשמב ותדע שארב דמעו (1912)

 .ד"יה ,ב"שת לולא דיי

 הציבורבמודב "הנזרב-תיב, לש העפשהה הרבגתנ ל"צז עקמוחנ 'ר ברה ידי-לע

 ,הנזרב ידיסחד שרדמה-תיב לעו לודגה תסנכה-תיב לע קר אל השורפ התיה ותדוצמו

 ויה הנשב םעפ קר .'לכלהוש רעקסירט,ה לע ,קסירט ידיסחד נ"כהיב לע םג אלא

 לבוקמ עלעוולעוו 'ר ברה ,םעפ) "קסירט תיב,ל ,יקסרבט םיר"ומדאה םיחאה וב םירקבמ

 תא קסירט ידיסח םהילע ולביק ללכ ךרדב לבא ,(ןילבולמ על'השמ 'ר ברה -- םעפו

 םיניינעה לע הנוממה ,בר קר אל "יאנזרבה ברה, היה ,ללכבו ."יאנזרבה ברה, לש ותורמ

 -הסחמ-םוקמ םג אלא םימכחל קר אלו ,"דעו-תיב, היה ותיב אלא ,ותליהקבש םייתדה

 ; חורו םשגב אלמ אצי ,קיר סנכנש ימ -- םיבוט-ינבלו םיכרצנל ,שפנ-ירמל טלפמו

 .ושקובמ תא גישה ,הרזעו הצעל קקדזנש ימ

 יניינע לכש ,תפומל ירוביצ ןקסע םג אלא ,ר"ומדאו קדצ-הרומ קר אל היה ברה

 לש ותחפשמ-ינב םג םא יכ ,אוה קר אלו ,ודי-לע םיכתחנ ויהו וילא םיבורק ויה ריעה

 .ולש הדשב תחאו דחא לכ ,רוביצהו ללכה ינינעב םיקוסע ויה םלוכ ,ויתונבו וינב ,ברה

 ויבא םע דחי הפסינש ,ד"יה קחצי 'ר ברה ,רוכבה ונב לש ורכז תא דחוימב ןאכ הלענ

 ס"היב .הבישיה :ןוגכ ,הציבורבמודב תודסומ הברהל ןורטפ היה ל"ז קחצי 'ר .ותחפשמו

 .דועו ,"זָאט , ,ח"מג-תופוק ,"הנבי;

 :לש אמסיסה לע תתתשומ התיה ,ליבונרשט תודיסחל ףנע איהש ,הנזרב תודיסח

 םתנומא תא ומשש ,םעה-ינומה רקיעב וברקתנ הנזרב תודיסחל ."הונעו תומימת,

 ."יבר,ה לע ךכ-רחאו ךרבתי-םשה לע םדוק -- םייוואמ לכ תא וכילשהו

 ,ל"צז קינ'צפ יולה (לקילאומש 'ר) לאומש-םהרבא 'ר ר"ומדאה ,הנזרבמ "יבר,ה

 ההוש היה ,"ומחנ-תבש,ו "הריש-תבש,ל ,ךרעב ,הציבורבמודל הנשב םיימעפ אב היה

 לודגה שרדמה-תיב תא ונבש ןמזב .וידיסח ליבשב אלמ גח הז היהו הרייעב םלש עובש

 ,וידיסחו "יבר,ה ליבשב םירוגמ-םוקמל ,דחוימב ,םירדח המכ ופיסוה ,הנזרב ידיסח לש

 .הרייעב םתוהש ןמזל

 םיבושחה ויברוקמ .הכומסה הצינ'זרב הרייעהמ הציבורבמודל עיגמ היה *יבר,ה

 םלוכ .וינפ תא לבקל ,ץינברוה רפכל ,ךרדה-יצח דע םיעסונ ונייה ,ותחפשמ-ינב ונחנאו

 ורצענ כ"חא .ותארקל םלוכ ועירה ,ותבכרמ העיגהשכו ואוב תארקל היפצב םיכורד ויה

 -ןמזל בוש ורצענ םש ,ךומסה היצסרב רפכל וכישמהו רטלא 'ר דיסחה לצא הלק-העש

 -תיב היה הציבורבמודל ףוס-ףוס העיגמ התיה הריישהשכ .לכימ 'ר דיסחה לצא טק

 ."יבר,ה לש ותציחמב תיגיגח החנמ-תליפתל וכיח םלוכו הפל-הפמ אלמ שרדמה

 ויהו ,לודגה שרדמה-תיבב ,"יבר,ה דובכל ,"תונחלושה תא וכרע, תבשה םויב

 םינומה םיאב ויה עובשה-תומי לכ ךשמב .ףטו םישנ ,םישנא ,ריעה-ישנא לכ םיפסאתמ

 .תורדוחה ויניעבו תוריהזמה וינפ רתסלקב טיבהלו וירבד-םעונ תא עומשל ,וינפ תא לבקל

 תא התוויל תירסומה ותוישיאו ריעה תא ותביזע רחאל םג תראשנ התיה ותעפשה

 .םהייח ךרדב םתוא הכירדהו הנשה לכ ךשמב וידיסח
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 "ומש 'ר לש ותרמא העודי

 ינחטבומ, :הנזרבמ לקילא

 -הנ ,חישמה-ינפ תלבק ןמזבש

 -הו םיטושפה ידיסחו ינא הי

 ,תונושארה תורושב םימימת

 םיבשוחש הלא רשאמ רתוי

 "ודי ןכדומכ ."םיסחוימל םמצע

 -קנו, :בותכה לע ותרמא הע

 ,םיקלאה לא תיבהילעב בר

 תכאלמב ודי חלש אל םא

 ברקל םילוכי ונחנא -- *והער

 טושפה תיבה-לעבה תא םג

 "והי םייח יח קר םא ,םיקלאל

 ודי חלש אלו םיירסומ םייד

 ..."והער תכאלמב

 הרתי תובישח -- םילהתה

 .הנזרב תודיסחב ול תעדונ

 תיבב התיה "םילהת-הרבח,

 ינאו ,הנזרב ידיסחד שרדמה

 הרבח לש סקנפה תא יתיאר

 -נפה לש לסלוסמה רעשה .וז

 ןמא-רפוס ידיב היה בותכ סק

 -בחה-ירבחל הליהתה-יבתכמו

 לש הלודגה תועמשמה לע הר

 םיבותכ ,ללכב ,םילהת תרימא

 יבאו לאומש-םהרבא 'ר ,ףסוי 'ר ,קחצי 'ר :הנזרב תלשוש לש םיר"ומדאה ידיב ויה

 ,ובל לכב םילהת-יקרפ רמואש ימ :ל"זח לש ארמימה תא םש םיאיבמ םלוכ .םוחנ 'ר

 .ומצעב ךלמה דוד םרמא וליאכו תולהאו םיעגנב קסוע וליאכ ה"בקה ינפל בושח

 (קינ'צפ) לקילאומש 'ר ,הנזרב ידיסחד ר"ומדאה

 ,רקוב תוגפל תבשב ,"יאנזרב,ה שרדמה-תיבל יתסנכנש הנושארה םעפב ינרוכז

 -תיב .הזה שודקהו לודגה דמעמה יבל קמוע דע עגנו ,רוביצב םילהת תרימא ןמזב

 המיענבו המוצע תובהלתהב םילהתה-ירומזמ תא ורמאש ,םיבהלנ םישנא אלמ היה שרדמה

 ,ידוהיה תמשינל רצויה-תיב הזש ,יתשגרהו יתעדי .םדאה לש ובלל הרדחש ,תדחוימ

 .דובעישהו ינועה ילג ןיב דמעמ קיזחהל ורישכהלו תוחורה לכ דגנ וצמאלו ונסחל

 ,הרתי המשנ היצירעמ בלב סינכהל תלגוסמ הנזרב תודיסח התיה הנהכו הנהכ

 ונתרייע לש ןורחאה המוי דע .השעמה-ימי תששב םג אלא תבשב קר אל םתוא התווילש

 ברה, -- ל"צז םוחנ 'ר ר"ומדאה םברבו וז תודיסחב םיקובדו םיזוחא הישנא ויה ,החונמה

 ! הכרבל םרכז .תלחגב תבהלשכ -- "יאנזרבה
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 קינ'צפ יולה עשוהי םוחנ 'ר ג"הרה

 עשוהי-םוחנ 'ר שודקה ןואגה ברה ירומ יבא עיגה ,(1911 יהלש) ב"ערת תנש ,ףרוחב

 ,ותרמשמ לע ןיידע דמע ,ב"שת לולאבו הציבורבמודב בר רותב ןהכל ,ל"צז קינ'צפ יולה

 ותחפשמ םע דחי ,וב ד"יב ,גרהנש דע ,ריעה הציבורבמודב ידוהיה וטיגב ,שדוקה תרמשמ

 -סה ירעב לארשי ינב לכ םעו

 -מעה ,ררוצה רצה י"ע ,הביב

 0 ךשמב .ש"מי ונרוד לש קל

 רסמתה הנש םישולשמ רתוי

 -שהש ימ לכלו ותליהקל ולוכ

 -צעו ותרזע שקבל וחתפל םיכ

 ,שדוק ויה וילילו וימי .ות

 .טרפהו ללכה יניינעל ,תודהיל

 םימכחל-דעו-תיב היה ותיב

 -רל חותפ היהו ריעה ינקסעלו

 רישעל ,שפנ רמ לכל החוו

 .שרלו
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 ,עבשו שש ליגב ,דלי יתייה

 -סוא יתדלומ ריעל האב רשאכ

 לש תחלשמ ,ןילהווב אהרט

 ריעמ | םיבושח | םיתב-ילעב

 אבא תא ןימזהל הציבורבמוד

 -בד יתעמש .םלצא ברכ תרשל

 יתוניבהו דבלב םיעטוקמ םיר

 אבא תא "תחקל, םיצורש

 ר"ומדאה ,יבס .תרחא ריעל

 יכדרמ רטלא 'ר ,אהרטסואמ

 הליחתכל דגנתה ל"צז דרפס

 ,םרב .הדיחי תב ולצא התיה ,ע"נ ימאש םושמ ,ונתאמ הדירפה וילע התיה השק .העצהל

 הרבע (ינש חספב ,ץיקה תליחתב) כ"חאו הציבורבמודל ונינפל אבא ךלה ,רצק ןמז רובעכ

 .החפשמה לכ םשל

 (קינ'צפ) עקמוחנ 'ר ,הנזרב ידיסחד ר"ומדאה

 רבודש המ לכ ספת םרט ךרה יחומש ףא .דואמ השק תמאב התיה הדירפהש ,ינרוכז

 דרפיהל ןיידע ןכומ וניאו ורדחב רוגס אבסש ןיבהל יל היה ןתינ תאז לכב ,תיבב זא

 ידמעש םידידיו םיבורק םהמ ,םישנא תואלמ תולגעו ,לודג ןעטמ תואלמ תולגע .ונתאמ

 דרפיהל ונלוכיש דע ,אבס לש לודגה ורצחב בר ןמז וכיח ,תבכרה תנחתל ,ונתא עוסנל

 .תבכרה לא עוסנלו ונממ



 279 קינ'צפ יולה עשוהי םוחנ 'ר ג"הרה .ב

 וצרמו וחוכ לכ תא עיקשהל ליחתה ףכיתו הציבורבמודל ועיגהב אבא היה איל ןב

 שרדמה-תיב ,לודגה כ"היב :םש ויה תסנכ-יתב השימח יכ ,ליעל יתנייצ .ריעה יניינעב

 וילע הוולנו ןילוטס ידיסחד שרדמהיתיב ,קסירט ידיסחד שרדמה-תיב ,אנזרב ידיסחד

 ברה אוה אלה ,םהלשמ בר היה םינורחאה ינשל ."רעירוק, םשב ןטק תסנכ-תיב

 ודחאתה ,ומצעל בר דחא לכ לבקל םיליגר ויהש םיראשנה תשולשו ,ל"ז ,ןמצלז בקעי 'ר

 ,אנזרב ידיסחד ר"ומדאה לש ונב ,עודיכ ,היה אבא .םגיהנמו םבר רותב אבא תא וריתכהו

 אופיא וחמשו אנזרב ידיסח םבורב ויה ויכמותו ,ל"צז ,קינשטפ יולה לאומש םהרבא 'ר

 .םשארל ףולא ,ץרענה יברה לש ונב תא םישל

 ,ויתווצמבו םשה תדובעב ךרד תורוהל ינחור גיהנמ קר אל לארשיב בר היה ,םינפל

 יכ ,תאשירתיב ףיסוה דוע ,ל"ז ,אבא .הרצ תעב עישומו ותדעל ןורטפו בא םג אלא

 אצי ותודלימ .הרותב לודג היה .םלשה םדאל ותוא ושעש תוימורת תודימ וב וגזמתה

 ךמסוה -- זיי ליגב -- ויאושנ ינפל ןיידעו םילענ תונורשכ לעב ,דימתמכ הליהתל ומש

 -- ידיסח ר"ומדא היהש תורמל -- ל"נה ונתוח םע הנתה ןיאושינה ירחא ףכית .הארוהל

 םייח 'ר ,קסירבמ ברה ,"םידגנתמ,ה לודג לצא םייוסמ ןמז תולבל וילע לבקיש

 אבא ררוגתה םישדוח השולש ךשמב .ונממ "הארוה רתיה,;ב תוכזלו ,ל"צז ,קיצייבולוס

 הלעתנ םש ,קסירבמ ןואגה םע השעש הלאה םיבוטה םימיה תא דימת רכזו קסירבב

 תויתואב התורח תונייטצה תדועתבו ושאר לע ןוחצנ רזב םשמ רזחש דע ,המכחבו הרותב

 .לארשיל העד הרויש בהז

 הלא לכ .תוירבה םע ברועמ דימת היה .תיטויפ שפנ לעבו בוט בל לעב היה ,ל"'ז אבא

 .תודיסחו הדגא ירבדב ,ויתורמא םעונב דואמ וגנעתה ,וחקל עומשל וביבס ופסאנש

 םלועמ .םירחא דמילו ומצעב דמל אוה .הצרעהבו גנועב וארקנ וירבדש אבר אבתכ היה

 ,רתיהו רוסיא תולאשל תובושת ןתמב ,ותונברב דורט היהש וא ,יכ ,עגר ףא לטיב אל

 תואצוהבו אנוממ יניינעב םישק ןיד-ילעב תעימשב ,ותשאו שיא ןיב םולש תיישעב

 רקובב םק היה אבא .תודיסחו הלבקב םגו הדגאו הכלה ירפסב הגהש וא ,ןיד-יקספ

 ,קחצי 'ר ,לודגה יחא תאו ,יתוא דמלמ היה םימעפ הברהו תוצח תוליפת ךורעל םכשה

 הברה דמלו הלילה תוצחב םוקל םידקמ היה תבש לילב .רסומ ירפסב וא הכלהב ,ד"יה

 ללפתה אבא .האלפנ המיענב םילהתה לכ תא רמגו ארקמה ישרפמב ,שודקה רהוזב

 ?רדס,ה לילבו תותבשב "תמשנ, תליפתב וז תוקיבד הטלב דחוימבו הרומג תוקיבדב

 רחא חספ לילבו תועמשה-ןיב תבש ברע לכב רמוא היהש "םירישה ריש,בו ,חספב

 וילא ךשמ -- תרחא תונמדזה לכבו םיארונה םימיב -- הביתה ינפל ללפתהשכ ."רדס,ה

 .ברעה ולוקבו ויתורימז םעונב בל לכ

 רשאכ וינפל דומעל יתלגרתה שממ יתודלימ .םירחאל לקמו ומצעל רימחמ היה

 תורשכל תועגונה תורומח תולאשב ןייעיש םייחבטמה תיבמ םיחבטהו םיטחושה ואב

 ןוממ דספה הלילח םורגל אלש ידכ לקהל ךרד אוצמל עגי תועיגי המכ .תומהבה

 ךופשל םישנו םישנא םיאב ויה םוי לכ !ללכב ול התיה לארשי תבהא המכו לארשיל

 דע ;םדדועו תופי םינפב םלביק אוהו םהיבא ינפל םיאטחתמה םינבכ םבל תא וינפל

 ,לארשי עשופ וליפא ,תוכז ףכל םדא לכ ןד היה .םהל חוורו הסמעמה תא םהילעמ וקרפש
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 רימחמ היה ,ותחפשמו ומצע יפלכ ,םרב .לדבה אלל דחאו דחא לכ דדועלו ברקל ולדתשהב

 .דוי לש וצוק לע וליפא רתוול הצר אלו דואמ

 דעב םולשת לבקל םיכסה אל .םדא ףאמ רבד שרד אל .טעומב םיקפתסמה ןמ היה

 :ןוגכ ,םהב םייולת ויה בר לכ לש ותסנרפו וייחש ,םירבדב ףאו רתיהו רוסיא תוארוה

 לכ םלועמ עבוק היה אל ,םינוש םיתורישו "הרות יניד, ,ןיטיגו ןישודיק רודיס

 ול הנק ,וז ותוגהנתהל תודוה .תגשמ דיהש המכ ונתיש ,הלאשל הנוע היה אלא ,םולשת

 .רשקב ותא םיאבה לכ לש םתביחו םתבהא תאו ותליהק ישנא לש םבל תא

 הנגראתה ,הציבורבמודל הברקתה "תיזח,הו הנושארה םלועה תמחלמ הצרפשכ

 ,"אפאקעי, הרזעה דעו חוכ-אב ,תיטסיראצה היסור תופידרמ םילבוסהו ברחה יטילפל הרזע

 הכפהמה ירחא .ןושארה דעווה דסונו ריעה יבוט תפיסא הארקנ םשל ,ונתיבל אב ,בויקב

 בוש ונתיב היה ,םירקבל םישדח ולעו וצצ תויורדתסהו תודוגא ינימ לכשכ ,תיסורה

 וכרתהו דסונ הציבורבמודב ןושארה ביטרפואוקה .הלועפהו הדובעה יזכרממ דחא

 תינויצה תורדתסהב היחה חורה התיה (רוד-ןב הרימ) יל'הרימ ,הריכבה תבה .ונתיבב

 תדובעל ונתייווה לכב ונסנכנ ,ןטקה ,ינאו קחצי יחא .תולועפו תומזי ינימ לכב -- הדיו

 ונייה ."ןויצ ידלי, תדוגא יתדסיו יליג-ינב םירענה לכ תא יתפסאש ,ינרוכז .ללכה

 אבא .תיטרקומידה הליהקה ןוגריאבו תוינויצ תופיסאב םירזוע ,ל"קק ילוב םירכומ

 םייחה רודיסל ,בויקב ךרענש ,הניארקוא לכ לש לודגה ידוהיה סנכל ריצ רותב רחבנ

 ףתתשה ןכ .היסור ידוהי לש הלודגה תננוכמה הפיסאל תוגיצנהו םייבמופה םיידוהיה

 ףינסו (םויה לש "יחרזמה, ןיעכ) "לארשי תודחא; -- תיתדה הגלפמה ןוגריאב םש

 .ונתיבב זכרתה הציבורבמודב תאזה הגלפמה

 -ורבמודה הקילבופר,ה :תונוטלש יפוליח לש םיפורטה םימיה ועיגה הרהמ דע

 האציש תמסרופמה *"תחלשמ,ה ,"הרוילטפ, -- כ"חא ;םיחרזאה תמחלמ ;*תיאציב

 תובר תורצ .םינלופה דגנ המחלמהו םיקיבשלובה ;הביבס הרקש המ לכו ,ונתיבמ

 לכב קלח לטנ אבא .ורבח לש וזמ הבורמ התיה ותללק םוי לכו ונישאר לע זא ודרי

 ,םיעברא ןב ןיידע היה אל אוה םהה םימיב .הלאה תוערואמב תורושק ויהש תולועפה

 ..הנש םיעבש ןבכ אוה ירהו וניבלה רבכ ויתורעש ךא

 תוירחא ומצע לע אבא לטנ ,ינלופה ןוטלשה תפוקתב ,םלועה תומחלמ יתש ןיב

 ישאר ברכ ךכ רחאו הציבורבמודב הלשממה םעטמ בר רותב הנמתנ הליחת : תפסונ

 ,הנטיקור ,הציניזרב ,הציבורבמוד :הביבסה ירע תא םג הללכש ינרסב הליהקה לש

 תא בוזעל לוכי אלו הצר אל אבא .הביבסה לכו הקבונוטנא ,דורגשמוט ,הבוסולק

 ,ינרס ריעב היה הליהקה בשומש תויהו .וידי לע תחפוטמהו וילע הבוהאה הציבורבמוד

 תישאר .ולופיט חטשב םישדח םיניינע ול ופסוותנו בושו ךולה םוי לכ טעמכ עסונ היה

 -- ויה הישעמ לכו תימשיטנא התיה תינלופה הלשממה :ללכה יניינע וילע וצבר לכ

 ,וירזועו (הטסורטסה) לשומה לצא תופוכת רקבל ךרוצ היהו םידוהיה ידעצ תא רצהל

 ויה המצע הליהקב .םוחללו שורדל ףא םימעפלו םימחר שקבל ,לדתשהל ,ררבל ידכ
 םע לופיטה תא המצע לע החקלש איה ינרסב תיזכרמה הליהקה :םיעגי םירבדה
 תא רדסל ףוחד ךרוצ היהו הביבסה ירע לכ לש שדוקה-ילכ ראש םעו םיטחושה ,םינברה
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 .הב םייולתה לכ לש םתסנרפ תא חיטבהלו ריעו ריע לכ לש םייתורבחהו םייתדה םייחה

 רסמתה ,ובבל תרשייבו הליהקה ירעשב תובירמ עונמל הזעה ותופיאשב ,הלודגה ותונלבסב

 ,הז בגשנו לודג רבדל ותמשנ ימינ לכב ל"ז אבא

 םייחה לש ןמאנייארו ססות זכרמ תויהלמ ןמזה לכ קספ אל הציבורבמודב ונתיב
 גיהנמכ ,תונברב תוברה ויתודרט דבלמ .תפומל ירוביצ ןקסע היה אבא .ריעב םייבמופה
 םינברה תדוגא תואישנב ןילהוו לבח לש םינברה תא גציימ היה ,םעל ךרד-הרומו ידיסח
 דסי ןכ .םירחא תומוקמלו הנבורל ,אנליוול ,השרוול םעפ ידמ עסונ היה הז לגרלו ןילופב
 ,הדסיתנו קודרהוונ תובישי יגיצנ ריעל איבהו הציבורבמודב "הנביא יתד רפס-תיב
 לודגה יחאש ,ןבומ .יזכרמה *תובישיה דעו,ב ותדובע דבלמ ,"ףסוי תיב, תבישי ,ותגהנהב

 תלהנה וילע חקל םירוטה בתוכו הלאה םירבדה לכב ליז וניבאל ונרזע ריעצה ינאו
 .ינרסב ידרשמ יתעבק הדבכה הסמעמה תא וילע לקהל ידכו ,ינרס תלהקב ויניינעמ המכ

 ןעמל תודובעב יתזכרתה זאו הציבורבמודב יתיליב םויה לש הינשה תיצחמה תא ,םרב

 ,יתדה רמושה ,הביבסב רשא םיצוביקהו יחרזמה ץולחה ,יחרזמ ,דוסיה"ןרק ,ל"קק

 קלח ונתחפשממ דחא לכ חקל ךכ .םיסוניכבו תופסאב ,םינותעב יתופתתשהל ףסונב

 ,םימותיה תיבב ,תינויצה תורדתסהב -- הרימ :הרייעה לש םיירוביצה םייחב בושח

 -- הכלמו לטני ,הקבר ;תוברת יניינע לכבו הירפסב -- ע"נ ,לדירפ ! תוברת ס"יבב

 .תירוביצ המזי לכבו רעונה תויורדתסהב

 איהש ורמואב ,תינויצה יתדובעל דגנתה הליחתכלו "ינויצ, היה אל ,ל"ז ,אבא

 ליבשב איה הבוט תונויצ יכו ...םירוהט האמטמו םיאמט תרהטמ ,"המודא הרפ, תניחבב

 כ"חא הארשכ ,םרב .םימלש םידוהי ליבשב אל ךא ,תודהיה חורל םירזו םיללובתמ

 ףתתשה ל"ז אבא .יתוא דדועמ םג םימעפל היהו ימע םילשה הרוסמה יתדובע תא

 תחיתפ לגרל -- כ"חאו ,טדנמה רושיא ,רופלב תרהצה תעשב תוינויצ תונגפה המכב

 היה ,תמייקהךרקה די לע "םידרחה תקלחמ, הנגראתנשכ .תירבעה הטיסרבינואה

 .םיינוציקה םידרחה דצמ הלודגה תודגנתהה תורמל ,התבוטל זורכ לע םותחל םינושארהמ

 ןושארה הלועה ,ל"קקב .םידרחה תקלחמ לש ןושארה חילשה הציבורבמודל עיגהשכ

 הבר הבהאב אבא ולביק ל"ז דמלמ בקעי ונריע ןב ,הציבורבמודב יחרזמה ץולחה לש

 .טרפב ,טושפה ,יממעה ידוהיה תאו ללכב ץראה תא ,םעה תא בהא אוה .תובר ול רזעו

 .אמגודלו תפומל ויה ,ולש םיחרוא תסנכהו ותונרזפ תדימ ,ותקדצו וחור תבדנ

 לארשי"ץראב הקברו הרימ יתויחא רבכ ויה ,הינשה םלועה תמחלמ ץורפ תעב
 יתאצמנ ,1939 ,רבמטפסב ןושאר םוי  ותואב ךא .הקירמאב םירוטה בתוכו

 ,זוע לכב ותרמשמ לע דמע אבא .ןטרפל םוקמה ןאכ ןיאש תוביסמ ,ונלש הציבורבמודב

 םניב ןילופ תקולח ירחא ,הציבורבמוד תא ושבכש םיטסינומוקה וליפא .ןתיא עלסכ

 ינומה לע עיפשהלמ ותוא ועירפה אלו ותלודג תראפת רקי תא ועדי ,םיצאנה ןיבו

 תנשב םש ורוקיב ןמזב ,הקירמאב ראשיהל ותלוכי לע הברה ומע יתרבד .םידוהיה

 ורשפא אלל וריעב קבד וליאכ ,אוה לבא ,י"אל תולעל תורשפאה רבדב וא ,5

 .ופאב ותמשנ דוע לכ התוא בוזעל ונוצרו וחוכב ןיאש יל הדוה ףאו הנממ ודירפהל
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 תושעל רמוא יתרמג ,הקירמאב יתחפשמל רוזחלו ישפנ לע טלמיהל ידיב הלעשכו

 .םדעב רוגסיו תרוכה אב הרהמ דע ,לבא ,םשמ אמאו אבא תא תוחפל איצוהל ידכב לכה

 וכרדב ךישמהלמ אבא קספ אל ,וטיגה ימיבו םירוראה םיצאנה ןוטלש ןמזב

 ויה ,םיארונהו םישקה םילושכמה תורמל .ותלוכי יפכ ,הרזעו הצע טישוהל הלולסה

 ,ואב ,הדמשהה ינפל םינורחאה םימיב .המחנו קדצ ילגעמב םחנ אוהו וחתפל םימיכשמ

 טלמיהל טלחהב בריס אוה לבא ,וליצהל וצרש הביבסהמ םירכנ המכ ,םיבר תודע יפל

 ,רצימה ןמ תאצל לוכי היהש וייח ךשמב תובר םימעפ ולצא הרקש רבד -- ושפנ לע

 ואצי ותצעב .םישקוי חפב ואצמנ םירחאש ןמזב ,ונממ ץלחיהל ןפוא םושב םיכסה אלו

 .ולצינו וטלמנו םיבר

 לשרה רממ תאז עמשש ונריע ינבמ דחא יל רפיס ,אבא לש םינורחאה ויעגר לע

 ודקפ םשו ,אנטיקור תליהק םע דחי גרוהל לבוה ,גרבנירג ,אוה .אנטיקורמ גרבנירג

 ידי לע .תולגע לע םניעטהלו םישודקה ידגב תא טישפהל ,םידחא דוע םע דחי ,וילע

 .הנושמ התיממ לצניהלו םידגבה תומירעב רתתסהל ,הלומהה עצמאב ,ול הלע ,הז

 ,ושארל הפיכהשכו ופוג לע "ןטק תילטה, תא ריאשה ,וידגב תא טשפ ל"ז אבאשכ

 ,תאז תושעל בריסשכו הלא םג ריסהל וילע וויצ םיעשרה .םינורחאה וידעצ תא דעצ

 רבקל סנכנש דע ,ןואגב דעצו םהיתוכמלו םהילא העש אל אוה ךא .םד בוז דע והוכיה

 ."םידוהי ראשיהל ולדתשה, :תולמלממ ויתפששכ ,ושארל הפיכבו ויתויציצב חותפה

 .ומעו ותמדא רפכו וירצל בישי םקנו וישודק לכ םדו ומד 'ד םוקני

 (1931) הפורק רפכב ,"זָאט, םעטמ ץיק-הנחמ



 ב"וש ,בוקלא'פ םייח:בקעז

 שדוקב ושמישש הלא לע

 הרותה לוקו ,םידמול הברה ויה תסנכה-יתבב .הרות לש הרייע התיה הציבורבמוד

 תורבח ומייקתה ןכו ,הרות-ירבדב םיחכוותמ ויה הליפתה תעשב םג .דימת םש עמשנ

 .םילהתו הרורב-הנשמ ,בקעי-ןיע ,תוינשמ ,ס"ש ידמול לש

 םלועב םימסרופמו םיעודי ,םינואג םינבר ינש ובשי הליהקה לש תונברה-אסכ לע

 ,"יאנזרבה ברה, ."בר רענילָאטס, -- ינשהו ;"בר רענזערב; -- ארקנ דחאה :ינברה

 זוחמו הציבורבמודל ישארה ברה היה ,קינ'צפ יולה עשוהי-םוחנ 'ר קידצהו ןואגה

 תונוכת יפל םג אלא ,תיתחפשמה תרוסמה יפל קר אל ,ר"ומדא םג היה אוה .ינראס

 .תיליצאה ושפנ

 שדוקב ותדובע .יהבא לופיט םש אצמ דחא לכו ,החוורל היה חותפ ברה לש ותיב

 לוק ול היה .מ"היבב הביתה ינפל רבוע היה "םיארונה-םימיב,ו ,ויאור לכ האילפה

 "הליענ, תליפת .בלה יקמעמל תרדוח ,תממורמ תובהלתהב התיה ותליפתו ,קזחו ברע

 כ"היבל םירהונ ויה םירחא תסנכ-יתב יללפתממ םיברו ,לודגה כ"היבב ללפתהל גהונ היה

 ותבש .ל"קוצז ברה ןרמ לש הליפתה-לאו הנירה-לא עומשל ,שודקה-םוי בורעב לודגה

 רכינו ;הרושמבו הדימב ,סומינב -- והקשמו ולכאמ ; שאר-דבוכב היה ןחלושה י"ע

 היה ורוביד .תדחוימ הנווכב ולצא השענ לוכהש היה

 ויה ,הרות ירבדב ויתורמא ;ןח:-תוונעו תומיענב

 -תוחישו ,ריפס-ינבא תוצבושמ תורקי םינינפ שממ

 .םידגמ ירפ -- לארשי תבהא לע ולש ןילוח

 תא רקבל אצוי ברה היה תוקוחר םיתעל

 ,ב"ושה יבא היה ידימתה והוולמו ,הביבסב ש"נא

 אתבסה הרטפנשכ .ל"קזו ד"יה ,בוקלאיפ דוד 'ר

 הוח תב לזיר תרמ ,תמסרופמה תינקדצה ,ילש

 םחנל ל"צז ברה אב ,(בוקלאיפ) 'ץיבוטוטמ ל"ז

 -םוחנ ימש : רמא םימוחינ-ירבד ראש ןיבו ,יבא תא

 .ךעישוי 'ה ,ךמחני 'ה ;עשוהי

 ב"וש בוקלאיפ דיוד 'ר
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 קהבומ ,יקבו ףירח ,לודג היה ,ל"צז ןמצלז ןהכה בקעי 'ר ידוד ,"יאנילוטסה ברה,

 ותיבל יתנמדזנש םעפ לכו ,הרותב ובורו-ושאר עוקש היה דימת .ותרותב םסרופמו

 תוכלה ןבללו ררבל ,הנהו-הנה טטושמ אוהשכ ,ת"ושו םירפס תמירע דיל ויתאצמ

 ןמצלז ןרהא ףסוי 'ר ח"הרה ,ילש אבסה .םלוע לש ומורב םידמועה םירבדו תורומח

 רשיו ולכש ךזש רענכ ה'לבקעי ןייטצה ותורענב דועש ,רפסמ היה ,ברה לש ויחא ,ל"ז

 .רצונ תולודגלש ואבנ םלוכו ,ולעפ

23 
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 םינברש תולאשה י"ע ,ינברה םלועב הציבורבמוד תא םסריפ ןמצלז בקעי 'ר ברה

 -ףירחו חקיפ ,ןובנ ,םכח היה יכ ,קוחרמו בורקמ וילא םינפמ ויה ,הרותה ילודג ,םימסרופמ

 ,ויתפשב יולת היהש הגה לכב ,ויפמ אציש רוביד לכב ךא ,היה םימאונה ןמ אל .חומ

 ,םוצע היה ונורכז-חוכ .התומכ אוצמל השקש תדחוימ הנוכת הזיא .דחוימ והשמ היה

 ינייעממ םנואמצ תא םיבר וורו ותש םוי-םוי .המכחו הרות לש זונגו רדוסמ רצוא

 החנמ ןיב ,ןילרק-ןילוטס ידיסחד נ"כהיבב ,ארמגה:ףדב וירועישב ,ותמכחו ותרות

 ,תולשממו םילשומ :םיבר םיניינעל וגילפה הז םכח-דימלת לש ןילוח-תוחיש .בירעמל

 םירחא תומוקמל ארקנ תחא-אל .ב"ויכו ,תומחלמ לש היגטרטסיאה ,תוכלממו םיכלמ

 -ןידב וינפל םיאב ויהשכ .ותפקשהו ותעד-תווח תא לבקל ואב תחא-אלו ,ת"ד ינינעב

 -- ויה ויצמאמ תישאר .רורב רבדל עיגהש דע תיניצר תוניתמב שרדו רקח ,הרות

 בייוחמו ,ןהכה ןרהאמ רצנ יננה :ויפב היה אלגרמו ,ןידה-ילעב ןיב םולש תושעל

 שוחכ רשפ ;וחילצתו ולעת הז תוכזבו ,ורשפתהו ילא וניזאה ;םולש ףדור תויהל ינא

 י"ע ,חפוקמ ומצע אצומ ד"עבמ דחאש הארו ד"ספ איצוה םא ."ןמש, טפשממ רתוי בוט

 :והונד המב םימעטה ול ריבסהל לדתשהו יוציר-ירבדב ומע רביד ,טפשמה תואצות

 ;ןידה-קספל תורוקמה תא וינפל חתופ היה ,"תונטק-תויתואב, ןיבמ ד"עבה היה םא

 -דימלת דידי וא בורק ול ןיאש לארשימ םדא ךל ןיא, -- ול רמא ,טושפ היה םאו

 ,ןמצלז בקעי 'ר ברה יפמ יתעמש ינזאב ."תמא ןיד יתנדש ול ררבאו ילא והאיבה ,םכח

 .םוקמל םדא ןיבש תווצמהמ ףידע ורבחל םדא ןיב תמא-ןידש

 לע סעכ זלה אלמתנו היה ןהכ ןידה-ילעבמ דחאשכ ,הרות-ןיד וינפל אבוה םעפ

 םג, :ךויחב רמא הכו אחתירד-אנדיעב ןעוטה תא ברה קיספה .ינשה לש ויתונעט

 ללפתהל בייח םדא לכש ןוויכמו ;סועכל םעבטש םינהכה עזגמ אופא ונינש ,ןהכ ינא

 םינהכה ונילע המכו-המכ-תחא-לע ,הרז-הדובע שממ הזש ,סעכ ידיל ואיבי אלש ת"ישהל

 ...ותמח הככשו שיאה ןנטצנ דימ .*ךכל ללפתהל

* 

 : הרייעב ויה םיטחוש העברא

 -- בוקלאיפ דוד ברה ,יבא

 'יבוט 'ר ; קסירט ידיסחל בוש

 ידיסחל ב"וש -- יקסנישורט

 ב"וש -- ןמפיש 'ר ;הנזרב

 תעכ) ןילרק--ןילוטס ידיסחל

 -סנב ב"וש רותב ןהכמ ,ץראב

 -- ןיבשיפ ריאמ 'רו ;(הנויצ

 .לודגה נ"כהיבד ץ"שו ב"וש

 (הנויצ-סנב) ןמפיש ריקי 'ר טחושה *

 ,(לבוקמ) ה"הלקוצז יקסרעווט עלעפלעוו 'ר ר"ומדאה ק"בכמ ארקנ היה ל"ז יבא

 ל"ז בוקלאיפ םייח-בקעי 'ר דיסחה ברה ,ילש אבסה .ויתונחמל ויתועסמב ותוולל



 שדוקב ושמישש הלא לע

 עוסנל ליחתה ,"ןרהא-תיב,ה תוקלתסה ירחא ,םרב .יאנילרק דיסח היה ,(עבערטינמ)

 ,ליצז 0 דיגמה "רצח, לש ךוותה-ידומעמ דחא היהו קל

% | 

 ויהו שדוקב םיצוענ ויה םהישרשש ,םיר"ומדאה לש "תורצח,;ה ויה תואלפנ המ =

 ושמיש תורוד רשא ,םידיגמה לש "תושרד,ה ויה תואלפנ המ .הלעמ-הלעמ םיעיגמ

 םהיתונווכ ויה תואלפנ המ .םתמכחו םתקדצ ,םתרותב לארשידינב לש םהיניע וריאהו אגתב

 .שדוקב םתלהק-ינב תא ושמישו שדוקב םתכאלמ תא ושע רשא ,םיב"ושהו םינזחה לש

 .ימי לכ הכבא םתואו םד-תתוש יבל שדוקב ושמיש רשא הלא לכ לע

 לע יעמ יעמ !ךיללח לע יבל יבל ,יתרוה רדח ,יתדלומ ריע -- הציבורבמוד

 ! ךיללח

 אטילש לארשי

 אטילש סחנפ 'ר ןזחה

 ויתודלותמ .א

 תובא ןיב .העודיו תראופמ םינבר-תחפשממ -- ואצומ .ב'צידרב דילי היה אבא

 ;ט"שעבה לש ודימלת ,ץירוקמ ל'סחניפ 'ר :הדגאל ויה רשא ,תומש ורכזנ החפשמה

 רשא -- ץירוקמ ל'סחניפ 'ר לש ויאצאצמ -- הטוואלס *"יריסא, ; ב'צידרבמ קחצי-יול 'ר

 .ישפוחל ואציש דע ורבע םיבר םימיו םניח לע אלכב ובשוה ,"םד-תלילע,ב ומשאנ

 וירוה ושרגתנ ,דלי ודועב .םירמהו םישקה ותודלי ימי לע רפסל הבריה אל אבא

 רפוס לצא "עוצקמ, דמל המ ןמז ךשמב .הטוואלסל ,ובס תיבל רבעוה אוהו ,וזמ הז

 ותלהקמל לבקתנ םש ,ב'צידרבל והוכילוה ,האנה ולוקו הקיסומל חתופמה ושוח ךא ,ם"תס

 רזלב ןסינ 'ר .עדונה רזלב יסינ 'ר לש ותיבל -- ןכיירחאו "ןטקה, םחורי ןזחה לש

 םורדב "שגרה, ינזח לש הלוכסאה יאצוימ ,אוהה רודב היסורב םינזחה ריבא היה

 יבחרב תמסרופמ התיה ותלהקמו ('בו 'א ,"הקיסומל הידפולקיצנא, ירפסב 'ר) היסור

 לע :"ותוררושמ, תפוקת לע ונל רפסמ אבא היה שפונו גח ימיב .הלודגה הנידמה

 הניארקוא תורייעב ויתועסמב ותקהלו יסינ 'ר לע ורבעש ,םילוטליטהו םילוגליגה

 תוביסמב ,דעומו גח ימיב ,המצע ב'צידרבב הלהקמה לש "היתועפוה, לע ;היסורו

 יסינ 'ר לע ; םהיגוסל = הלהקמה ירענ -- ?םיררושמ,ה יסופיט לע ;המודכו הנותח

 ,םוסריפל ועיגהו ולעתנש הלהקמל-וירבח םיררושמ לע :הקהלה חֹוצינב ותדיפקו

 2 א אוה -- ?ל'סינפיק,ו הסידואב ןזח כ"חא היהש ,יקסבוקנימ סחניפ "ך ומכ

 ,תידוהיה הרמיזהו תונזחה לע בתכש וירמאמבו יממע רמזכ םסרפתנש ,םינפיק

 .םיוות תביתכל החמומ היה אוה ."הגרדב הלע,ו אבא הכז יסינ 'ר לש ותלהקמב
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 עדי ףא ,םיוותה רוטיעב הרתי תוזירז ותא איבה *ם"תס-רפוס,ה תיבב ודומיל ימימו

 ירפס בר ןמז ורמשנ ונתיבב .הנימב תדחוימהו הקירבמה *םירפוסה ויד, תא ןיקתהל

 זווא-תצונשכ .הלילה תועשב ,םהילע דקוש אבא היה םינשה לכו ,אבא ידיב םיבותכ םיוות

 ."שממ סופד,כ םיוות תורוש ודי תחתמ איצוה אוהו ,וינפל "םירפוסה ויד,ו ודיב תדדוחמ

 -ופנ םיוותה ויה םהה םימיב

 ;די"בתכב .ללּכ ךרדב ,םיצ

 -ופמוק, םיפילחמ ויה םינזחה

 .םירחא לשב םהלש "תויציז

 -עה םיררושמש םירקמ םג ויה

 -זחה לש הליפת-ירוביח וקית

 -וא *"םירכומ, ויהו םהלש םינ

 -יה ךכיפל .םירחא םינזחל םת

 ידיל תרסמנ הקתעהה-תוכז הת

 -אל הכז אבא ."ןמאנ, ררושמ

 אלו ,יסינ 'ר דצמ אלמ ןומ

 ותוא הנימ הלהש אלא דוע

 -- רמולכ ,?רעגניזנייא, תויהל

 ודיב רשא .,הלהקמה ןמַאמ

 -ורדה םיוותה תא ןזחה דיקפמ

 ענמנ יסינ 'ר .הלהקמל םיש

 בור יכ ,"חצנמ, ול תחקלמ

 ויה םינזחה לצא "םיחצנמ,ה

 -- ונייה ,"לזג,ה לע םידושח

 -רב אלש םיוותב רכממו-חקמ

 תביבסב .םירבחמה"םינזחה תוש

 תא אבא שכר ,ותקהלו יסינ 'ר

 עדי אוה .הקיסומב ויתועידי

 :ומכ ,םיינזח םירוביח המכו המכ רביח ףא .הלהקמה ליבשב ןדבעלו תוניגנמ םושרל

 אבא ךירעה יסינ 'ר ובר תא .הלאב אצויכו "םלוע תרה םויה, ,"ונביכשה, ,"הלעי;;

 ,הנשב-הנש ידמ וילא עסונ היה ,םידליל בא היה רבכשכ ,םינש רחאל םגו ,דואמ-דואמ

 .ד"סרת תנשב יסינ 'ר לש ותומ דע

 אטילש סחנפ 'ר ןזחה

 הרייעב הלהקמו תונזח .ב

 גהנמכו היה ריעצ ךרבא .הב עקתשנו הרקמ ךרד אבא עלקנ הציבורבמודל

 התיה הב הציבורבמודל ןמדזנ הנהו ,הניארקוא תורייעב "םיטרצנוק,ל רבע ,םהה םימיה
 ינפב ץילמהש אוה-אוהש ,דימת ראפתמ היה ןײטשרָאג לדיי 'ר .היונפ "ןזח,ה תרשמ
 תסנכה-תיב יאבגש ,רפסל עדי אבא ,םלוא .וז תדבוכמ הרשמל אבא תא ןימזהל הדעה



 אטילש סחנפ 'ר ןוחה

 זוחאל ץלאנ אוהו ,החטבוהש תרוכשמה םולשת לעו הזוחה תרימש לע ודיפקה אל לודגה

 .הלדגו הכלהש החפשמה תא םייקל ידכ ,תודמלמב

 םלועה תמחלמ ימיב םג .ותנוהכ תונש לכב טעמכ הלהקמ אבא םייק הציבורבמודב

 םימיהו חספה ימילו גהונה ןמ הפריה אל ,תורייעב תויונערופה ושגרתנ תע ,הנושארה
 סייגל אבא חילצה ךיאו .הרייעה לש תולוקה ילעב יבוטמ הלהקמ ביכרמ היה ,םיארונה

 ויה אלו ,רישע ינפב ינע רכינ אל !"תודמעמ,הו "תובכש,ה לכמ םירוחבו םירענ ותלהקמל

 היה ,עמש-לעבו לוקדלעב היהש ימ .תרחא וא וז תידיסח העיסמ -- "אצומ, ילדבה לכ

 םדיקפתל דואמ םירוסמ ויה ,הלא םיבבוח-"םיררושמ, .הלהקמל לבקתמו הניחבל בצייתמ

 .אבא םהל קלחש תיאקיסומה הכרדהה תא םיכירעמ ויהו

 ורגיהש ,רבעשל "םיררושמ,מ םיבר םיבתכמ םילבקתמ ויה ונתיבבש ,ינרוכז

 חלוש היה ,ולש סאבה-לוק חבשב גילפמ היה אבאש ,"רב-השמ; םהמ דחאו ,הקירמאל

 ויהש ,םירגובמה "םיררושמ,ה ןיבמ .תרכזמל ותחפשמ תונומת תא הנש:ידמ ונל

 המ-םושמו ,ומש היה ןרהא ,ךוטצראווש הימחנ לש ונב תא רכוז ינא ,הלהקמב םיפתתשמ

 םיררושמה ,ונאו ,ןולחב תושמשה תא דיערמ היה ולש סאבה-לוקב ."לרַאב, ארקנ

 .לשמלו החישל ויה םיארונה םימיבו *תוחילס,ב ולש ולוסה ידיקפת .ותוא ונצרעה

 ררוגתה אלו יושנ רבכ ותויה תורמל הלהקמב ףתתשמו תורזחב עיפומ היה אוה

 היה ,הלהקמב ןייטצה ,(בקעי םייח לש ונב) ךוטצראווש לכימ ,ויחא ןב םג .הרייעב

 (לאנתנ) עינַאס םג .ותרמיזב םינטקה ונתוביל טיטרמ היה תובר םינשו ןידע רונט לוק ול

 הלהקמהש הארנ .דואמ הפי ןוטיראב לוק ול היה .הלהקמב תובר םינש ףתתשה ,יקסבוקנמ

 ,הלהקמה תא בזע אל ,ליעפ טסינומוק רבכ ותויהב םג יכ ,דואמ וילע הבוהא התיה

 םג ףתתשהו הלהקמה תא חנז אל ,תרתחמב תויהל ץלאנשכ ,ינלופה ןוטלשה ימיב ןכו

 םעד) ולוזבוק ינבל היה דואמ קזח סאב .לודגה תסנכה-תיבב אבא ךרעש טרצנוקב

 ויה וללה םירגובמה .הברה תורזח הבייחו ול העירפה המוגפה ותעימש יכ ףא ,(ס'ררוצ

 תונורחאה תורזחב קר .םהידיקפת תא דרפנב ןנשמ היה אבאו תודיחיב ונתיבב םיעיפומ

 תולהקמה תא הצרעהב ריכזמ היה "רמז ילכ,ה לאירבג ."םירענה לכ םע, ופתתשה

 םידליה לע תונורכז רפסל הברמ התיה ונמא ףאו ,ותוריעצ ימיב סנכמ היה אבאש

 .םהיתולוקב םימיסקמ ויהש ,"םינארפוסהו םיטלַא,ה ,"םיררושמ,ה

 עצמאב רבכ .הרייעה לש םיילאקיסומה םייחה לכ ,אופיא ,וזכרתה ונתיבל ביבסמ

 ."םיארונה םימיה,ו "תוחילסה; תארקל הינומיאב הליחתמו הלהקמה תסנכתמ התיה ,ץיקה

 םיכורד םיבשוי ונייה ,םינטקה ,ונא .הדיפקב ךא ,תונלבסב הקהלה לע חצנמ היה אבא

 תונולחה ירוחאמ דועב ,םידיקפתה לע תובהלתהב םירזוחו ,תופייעה לע םירבגתמו

 םימיב ,המצע הליפתל .הבר האנק ונב ואניקש ,הניגנ-יבבוח םינרקס םיפפוטצמ

 הלודגה הייווחה .הלהקמה תרמיזל ןיזאהל תסנכה-יתב לכמ םיפסאתמ ויה ,םיארונה

 החיתפהו הלילב תרחואמ העשב הליחתה הליפתה ."תוחילס,ה תולילב התיה רתויב

 ,רתויב הביהלמ התיה -- "העורתב וינפ המדקנ, סאבה לש ולוסה לע ,"הננרנ-וכל,

 התיה וז .תורימזה רתי תאו התוא םימזפמ רדחה-ידלי ויה םיגחה ירחא בר ןמזו

 .זא ונעדיש "הנוילעה, הקיסומה
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 ךרוע היה אבא רשא ,"םיטרצנוק,ה תא םג חבשל ריכזמ היה רמז-ילכה לאירבג

 הבחרוהש ,הלהקמה םע דחי הרייעה לש *םירמז-ילכ,ה לכ ופתתשה םהב רשאו ,הכונחב

 שיבייפ :הלודג רמז-ילכ-תקהל התיה דוע *םהה םימי,ב ,זא .הלא תועפוהל דחוימב

 .(תעוט יניא םא) סַאב לפלוו 'ר דוע היהו טינראלקב לאירבג ,ורוניכו לאומש ,ותרצוצח םע

 .תאז יתעמש רמז-ילכה יפמו אמא יפמ קר ,הלאה םיטרצנוקה תא רכוז יניא ינא

 ןוטלשל הנושארה הנשבו הנושארה םלועה תמחלמ ירחא היה רבדהו ,תחא םעפ קר

 רמז-ילכה לאומש .הכונחה ימיל דחא טרצנוק ךרעו הזה גהנמה תא אבא שדיח ,םינלופה

 -- השמ -- וינבו לאירבג קר ."ערמ-ביכש, היה רבכ שיבייפ .םייחב היה אל רבכ

 .ופתתשה םלוכ ,ףותב -- לפלוו ,ול'צב -- ל'קנעי ,ינש רוניכ -- קי'לארשי ,רוניכב

 הז טרצנוקבש יל המדנ .טרצנוקה לע רוזחל ונצלאנ יכ דע ,הלודג התיה החלצהה

 תורנה, ,"תורנה תכרב, ."תמייקה ןרק,ל ילוא ,תדחוימ הרטמל םיסיטרכ םג ורכמנ

 םינומזפו "תיבה תכונח ריש רומזמ, ,(ןיינעמ ירוקמ חסונב) "רוצדזועמ, ,"וללה

 יכ דע ,בר הכ "םעט,ב *תרומזת,ה תייווילב הלודגה הלהקמה יפב ועמשוה -- םירחא

 אלש ,ינבשוח ?אבא לש ותלהקמב ףתתשה אל םירענהמ ימו .הזמ הלעמל ןיאש ונימיד

 לוקה-ילעב וסייוג לכ-תישאר .הזל ךשמנ אלש ,הבוט העימשו האנ לוק לעב רענ היה

 דמעש ,הז היה "רשואמ;ו ואב םירחא "םירדח,מ םג ךא ,ומצע אבא לש "רדח,המ

 .ררושמל היהו ןחבמב

 הרייעב ןושארה רתנפפה .;ג

 ךא ,ןטק דלי זא יתייה .הרייעב ןושארה היהש רתנספ ה םעפ אבוה אבא-תיבל

 ,ץרימידאלוול ךומס רפכב ,"ץירפ, הזיאש עדונו היה השעמ .ינורכזב רמתשנ הז ערואמ

 ךא ,לודג םוכס םהה םימיב היהש ,לבור 50 ודעב םליש אבא .ולש רתנספה תא רכומ

 ותיצחמ ידכ דע ,םילודג וידממש ,"ילכדרבש, הז היה .לכה לע הרבג הניגנה תוואת

 םיקסועו "רמז-ילכ,ה לאומש םע בשוי אבא היה םיבר תולילש ,ינא רכוז .רדחה לש

 יכ דע ,םירתימ םיחתומו ("םיענענמה;) םינושיטפה תא םינקתמ ,רתנספה ןונוויכב

 ,ונל ,רתויב "סחוימ,כ ילכה בשחנ ונתיבב .וילילצ עימשה רתנספהו ןקתוה לכה

 ,לוחה ימיב ,םיתעלו ,תבש-יאצומ ימיב .רתנספב העיגנה וליפא הרוסא התיה ,םינטקה

 ךכ -- וייחב רתויב םירשואמה םיעגרה הלא ויה יאדו .ןגנמ אבא היה ,תושמשה ןיב

 ,םלועה-תמחלמ ימיב .רתויב האלפומ וז הניגנ התיה ,םידליה ,וניניעב יכ -- יל ראתמ ינא

 עדונשכ ,הציבורבמודב ונחש אבצה ישנא .אבצ-ןיצקל רתנספה תא "רוכמל, ונצלאנ

 .תומלש תועש ךשמב *"םישקשקמ,ו תורובחב םיאב ויה ,הרייעב אצמנה רתנספה לע םהל

 ? םייסור אבצ-יניצקל ברסיו זעי ימ ךא ,"רדח,ב ותדובעב אבאל םיעירפמו

 -ןייתיישע;ב קוסעל ץלאנ היה אבאו ,דובכב הסנרפ הקפיס אל *תודמלמ,ה םג

 םיקפתסמ ויה אבצה ישנאו אצמנב היה אל ש"יי ,המחלמה ימי -- םימיה ."םיקומיצ

 ונתיבב אבצ-יניצק לש ףוכתה םרוקיבו תילאגיל-יתלב םנמא התיה וז הישעת .ןייב

 זא היה לבא-םוי .דחא ןיצק תשירד יפל רכמנ רתנספה -- רוציקב .יוצר היה אל

 ..וניכב שממ ונאו רדוק ךלהתה אבא .תיבב
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 םושמ םא ,םיוותדתאירק וא הניגנ וינב תא דמלל אבא םיכסה לקנב אלש ןיינעמ
 לע רתי תורורמ ותוא העיבשה תונזחה תכאלמש ינפמ םאו ,ךכב "תילכת, האר אלש
 וניצרו הקיסומל ונכשמנ ונא ,םלוא .הז ועוצקמ תא ונל ליחנהל הצר אלו ,הדימה
 ימיב המכשה רכשב .אר מג דמלנש ...יאנתב ונל רתענ אבאו תאזה הרותה תא דומלל
 ,םיוותדתאירק אבא ינדמיל ,"יאקסירט,ה שרדמה-תיבב ארמג דומלל הכילהו ףרוחה
 היסורב כ"חא ראשנש ,רשא יחא תאו ל"ז ןימינב יחא תא םג אלא ,דבלב יתוא אלו
 ונדמלל ונל איצממ היה אבאש םיליגרתה .םויה דע ועוצקמ איהש הקיסומב םלתשהו
 האנ יגוגדפ שוח םילגמ םהו ,ינורכזב םירומש ןיידע ,תומלוסהו םילאוורטניאה תא

 אורקל יתלחתה הרהמב יכ דע םיוותב יתמדקתה .ידמל תחתופמ תילאקיסומ תלוכיו

 תולהקמה לש םינושה םידיקפתה תא תולקב יתרשו ,תיבב םיאצמנה םיוותה ירפסב

 תא הלעה יכ ףא ,ךכ לע חמש אבאש היה רכינ .הלאב אצויכו "ללה, ,"ךמוקממ,ב

 .דחא םיוות רועיש דעב ארמג דומיל לש תודחא תועש -- "דומילה רכש,

 ,ה"ע בילטוג השמ תא ינא רכוז .רתי תולקב וניבא הנענ ,וילא ונפש הרייעה ינבל

 תומלוסה תמכחב הכורא העש ול ריבסמ היה אבאו ,ורוניכ םע ונתיבל אב היהש

 היה אבאו ,ורוניכ םע אוה ףא ,(ןמצלז) ברה-ןב לאומש ונתוא דקופ היה ןכ .םיוותהו

 םע הרזח וא החיש ול הנמדזנשכ וליאו .הקיסומו םיוות יניינעב תוכורא ותא חחושמ

 תרחואמ העש דע וכשמנ םירבדהו ץק היה אל -- וינבו רמז-ילכה לאירבג 'ר

 .תוצח רחא

 "תוינשמ תרבח,, .ד

 תקולחמב ברועמ היה אל םעפ ףא .תידיסח העיס םושל ךייש היה אל אבא

 היה -- ולש דיחיה *יבוה,ה .רפסה םע הלבמ היה ,טעמה יונפה ונמז תא .איהש-לכ

 הכאלמ ילעב ,"ךמע, ינב הב ופתתשהו וז הרבח דסי אוה ."תוינשמ הרבח,ב לופיטה

 לסוי יר ,רגנה קינטולפ רתלא 'ר ,רלדנסה גב לארשי 'ר ויה הב םיליעפה .םיגוסה לכמ

 "ורוס,) רלדנסה לפלוו-רכששי ,ןעבוכה *עשזולאק, םייח ,ןולגעה "סונגיטנא, ,ןוקסלפ

 נ'כהיב לש "ךאלביטש,ה דחאב םיסנכתמ םה ויה תבש לכב .דועו ,דועו ("שטאק

 היגוסה תא הבר תונלבסבו תוטרפב ריבסמ היה אבא .תוינשמ קרפ םידמולו לודגה

 .תובר םינש המייקתה וז "הרבח, .תוריסמב םתא ןנשמו רזוח היהו הלא םע-יטושפל

 תשיכרל םילעפמ ךרע ,"הרבח,ה לש "ןונקת,ה תא ולש "םירפוסה בתכ,ב בתכ אבא

 "םירבח תלבק,ו םויס תוביסמ ןמזל-ןמזמ וכרענו .םירפסל ןורא ןקתוה ותמזיב .םירפס

 ,אבא תומ ירחא בר ןמז .הכירעהל ועדי םירבחהו שדוק-תדובע וליבשב וז התיה .'וכו

 םויב וא ,דחוימ "ןינמ,ל *הרות-תחמש,ב ונתיבב םיסנכתמ תאזה הדוגאה ירבח ויה

 .םבר רכזל הכרעה תואכ ,ולש "טייצראי,ה

 תא ךירדמ היהו תרוסמה תא ןימינב יחא ךישמה ,(פ"רת) אבא רטפנש ירחא

 יב וריצפהו "הרבח,ה יליעפ ואב ,הנליווב דומלל אצי רשאכו תותבשב *תוינשמ הרבח,ה

 היה םימתה *שטאקורוס,ו ,הז דיקפת יתאלימ תותבש המכ .תרשרשה תא ךישמאש

 עומשל יל היה רזומו ,יתייה הנש הרשעישמח ןבכ ."יבר, ראותב דימ ילא הנופ
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 ןמ ינא םג יתאציו בר ןמז רבע אל .דובכה ינפמ ,"םתא; ןושלב רובידהו ,הז ראות

 בדנתה ל"ז ןמדירפ הרומהש ,ינמוד ."הרבחה, לש הלרוג היה המ יתעדי אלו הרייעה

 ,םתנשמ תא םמצעב ןנשלו תותבשב ףסאתהלמ וקספ אלש ,הלא םע-יטושפ דמלל

 .עובק הרומו ךירדמ םהל היה אלשכ םג

 "ישיבר ,ב השעמ .ה

 תא "ישש,ב םידבכמ ויה ,"הרותל-היילע,בש ,לבוקמו גוהנ היה תסנכה-תיבב

 "הילע,ל הבשחנ *יעיבר, וליאו ;םיאבגהו להקה ישאר ,םירישעה "םיתב-ילעב,ה

 ייעיבר,ל הלאמ דחא ארקנ םעפ .להקב "םינורחא,ל ,םידוריל ,םיינעל תנתינה התוחפ

 השע המ ךא ..."ףצקו ןויזב ידכו, ,די םירה ףאו םיאבגה יפלכ םיפודיגב ץרפ ותדרבו

 הלהו ,הרותדתחמשב "תוילע תריכמ,ל החמומ היהש ,ס'ביל-שרה ןמחנמ שקיב ?אבא

 ,"ישיש, -- "תווצמ;הו "תוילע,ה ראש םע דחי ,"יעיבר, הילעה תא הריכמל זירכה

 -אשמ,ב ול ורזעש ,םיפתוש ול אצמ םג אבא .הלאב אצויכו "ןוראה-תחיתפ, ,"ריטפמ,

 זאמו ,"יעיבר,ה תא אבא הנק ףוסבלו ,ריחמה לע ופיסוה ,המודמ תורחתה ומייקו *ןתמו

 ,הילדג 'ר ונבו ("ןלבה;) ץעווש בקעי 'ר :ויפתושו אוה ,"יעיבר, הרותל הלוע היה

 הילעה לש הכרע ;תרוסמל רבדה השענ ןמזה ךשמב .םירחאו (געב) רלדנסה לארשי 'ר

 ימ אצמנ יכ ,אבא ידימ "העקפוה, םג םינשה תחאבו ,רימאה הריחמ ףאו ,הלע *יעיבר,

 לש הריחמב הברמ טהלבו ררועתמ היה ,*יעיבר,לע וזירכהשכ םלוא .הריחמב הבריהש

 ...התולפשמו הנובלעמ התלעתנש וז "הרותל-הילע,

 ,ךוטצרבש 'ב ,רלוז 'נ :(ןימימ) םירבגה .(םירשעה תונשב) םיינויצ םינקסע לש הצובק
 .קיעציפ 'מ ,ןמצלז 'ג ,יקצולס 'י :(ןימימ) תורבגה .ןרוגנדליג 'י ,ןייטשרג 'מ



 ן'בא הדוהי

 ינורכזב ותרחנש תויומדו תונומת

 אובמ .א

 ןילהוו תולילגבש לארשי תורייע לככ ,הלית לע תדמוע הרייעה התיהש ןמז לכ -
 בל שיא םש אל ,ענומו דירטמ ןיאב ,םנוקיתכו םרדסכ ולהנתה הב םייחהו ,היסלופו
 תמושת תא הנפה אל שיא .ידוהיה רוביצה ייח לע הלודגה התעפשהלו ברה הכרעל

 םותה-חור לע ,תידוהיה הרייעה לש הכות-ךותב תוזונג ויהש הדמחה-תולוגס לא ובל

 תחסונמו העובק ,תידוהי םייח-תרוצ לש הדוחי לע הרמש רשאו ,הילע הכוסנ התיהש

 ,תורוד-ירודמ

 הל ורשקו הרייעה לש החבישב ורביד ,םירפוסו םיררושמ ןיבש שפנ-ילעב ,םנמא

 התיה הרייעהו ,הז לע םתעד ונתנ אל תוירבה ,םרב :םהירישב תראפתל דוה-ירתכ

 ,םהיקסעבו הריעזה םתונרגתב אלא ןינע היבשותל ןיאש ,תחדנ הניפ ןיעכ םהיניעב

 .הביבסה ירכא םע הסנרפ-יקסע

 ןגמ-תמוחו זוע-רצבמ ,םינשב תואמ ךשמב ,תידוהיה הרייעה התיה ,רבד לש ותימאל

 קני ותבצחמ-רוקמ תאש ,דחוימ םייח-יווהלו ,היגהנמו לארשי-תדל ,תירבעה תרוסמל

 ."ךורע-ןחלוש,,ה יפדמ

 תוכלממ-תוטומת ,םיתעה:תוקוצמ ףא לע ,םייתניב ולחש תורומתה לכ ףא לע

 םהל ומקרתנ םייחהו ,ירבעה הנונגסב תירבעה הרייעה השטשוט אל ,תונידמ-יעוזעזו

 היובח התויהב ,תידוהיה הרייעה .תובא-תשרומו הרות לש ןויבצ ,יתרוסמה םנויבצב

 םוקמ ,רתס-םוקמ השמיש ,ןאוסהו המוהה ,לודגה ךרכה ןמ המ-קחרמב ,תורעי ןיב

 התיה םתוליצאו ,םרהטו םוויז אולמב וידעומו לארשי-יגח ורמתשנ וימוחתבש ,ענצומ

 םגפתש ילבמ ,תינחורה ותשרומ לכ תא רודל ליחנה רוד ,תיווז-ןרקו הניפ לכב השורפ

 .םיינסרה ץוח-תוחוכ ידי לע תצקמב ףא

 הולש-דוהשו םהילאמ ורצונש םייח-תוארמ ,םידחוימ תוארמב הרישע התיה הרייעה

 ימייקמ ,היבבוחו הרות-ידמול םידוהי הכותמ האיצוה הרייעה .םהב ץבתשנ םימודק-םותו

 ,םהיפב םירוגש ויה םילהת-יקוספש ,םע-יטושפ ,םידוהיו ,תימינפ תוררועתה ךותמ תווצמ

 .יניס רה לע ןתניתנ םויבכ םהילע תוביבח הרותב תוישרפו

 ,ןתמו-אשמ ,רכממו חקממ קר אל ,ןיפילחו רחסממ קר אל וסנרפתה הרייעב םידוהי

 עיגימ ויחש ,הדובעו למע-ישנא ,הכאלמו תוינמוא-ילעב ,רכינ רפסמב ,םהיניב ויה אלא

 הרזע-ןתמבו תוירבה תבהאב :תוימורת תודמב ונייטצהש םישנא ויה ,הלא םידוהי .םפכ

 ןהו הרות דומיל י"ע ןה ארובה תדובעב םהייח תרטמ תא וארש םידוהי ,שרוד לכל

 -יתלב תימינפ תושדחתה ךותמ םשה תדובע תאז התיה .םיבוט םישעמו הלפת י'ע

 ."אתתלד אתורעתא, ךותמ ,תקסופ

 לש ולוליהו וסוליקש ,תויומד -- רהוטו תוליצא לש תויומד האיצוה תירבעה הרייעה

221 



 ןזיבא הדוהי 202

 לעו הלואגה לע שקבלמ ולדח אל ןהיתויפו ,העשו העש לכב ןכותמ הלוע היה ,ה"בקה

 -ןוזח ןהב םעפשו חישמה-תומיל םיפוסכ-טהלמ ןהב היהש ,תויומד ; רכנמו תולגמ תודפה

 .תובאה-ץראב לארשי לש היחתה

 השוריב םהל אב וג-ןסוחו הובג-ץוצנש ,הלאכ םידוהי םג הכותמ האיצוה הרייעה

 םירכאה לע םתיתח תא םיליפמ ויהש ,םירירשו המוק-ילעב םידוהי ,םהיתובא-תובאמ

 .ךרוצה תעב םעורז-תחנ תא םהל םיארמ ויהו ,הביבסבש

 ,ןהיפוליח-יפוליחו ןהיפוליח לכ לע ,תידוהיה הרייעה לע ךכ ופלח םינש תואמ ,תואמ

 הרייעה תא שאב הלעהו -- םרכזו םמש חמי םינמרגה םע -- ירזכא םע ותוא אבש דע

 סח אל ,ומוי-ןב קונית לע למח אלו גרה .םידוהיה היבשותב םויא חבט ךרעו היתב תאו

 םינטש-תמטשמבו םעז-תרבעב הלכו דימשה לכה ,לכה תא .ותביש-תרדהב שישי לע

 .הלשמ רפע לע דוע ןיאש

 הסישמל ויהש ,הרייעה-ידוהי לש םקלחב ולעש ברוצה ןובלעהו לודגה רעצה לע ,יו

 וטע תוברע-יבאזכו םופיקה ןוירשהו קשנה-בטימב םישומח תואבצו םיסגלק .גרהלו

 תא המיהדה ,םואתפ ףתחכ האב האושה .םיכומסה םירפכהמ םייוגה םהינכש םהילע

 ."די-תלזא,ל האיבהו תוחורה

 ,םיחדינה םירפכהו הנטקה הרייעה ידוהיל ,םלוע םשו ,םיחצנ-תליהתו רדהו דובכו

 ,דחי םידגואמו םידכולמ ,םיחא-תכל ,תוומה תארקל םתכלב בל-ץמואו זוע-חור וארהש

 .םבר םע דחי *יודיו, םרמאב ,םתומב לארשי םשו םיהלא םש ושדקו ,םתמשנבו םחורב

 םוקי יכ דע ,וללה שעמ-ישודק לעו ,הלא חור-ירובג לע ןוגיה ףוסי אלו לבאה גופי אל

 ."וירצל בישי םקנו ,םוקי וידבע םד,ו ,ואסכמ םיהלא

 השודקו הארי לש תוארמ .ב

 תורעיו ויתועבגב אשנתהש ,ילאמשה ופוח לע ,ןירוה רהנ לע הדמע הציבורבמוד

 תחא תרשרש ןיעכ ,קפואב וארנש תורעי .היתוחור תשולשמ התוא םירטוע םיתובע

 .םיבחרמב םש-יא ומלאנ םהיתוצק ,הקורי

 םתמוקב ,ץיקה-תומיב ,םידמוע ויהש ,םידי-יבחר תודש ןיב הנותנ התיה ,הרייעה

 תא םיפידמ םבולבל תעשב ויהש ירפ-ינגו ,םתלבש-בהזב ןיעה תא םיביהרמו האלמה

 ןמגרא-ירהזב הלועה רקובה-תועשב ,דחוימב ,ףאב םילוע ויה םתרטק-ימשבו ,םחיר

 ,םייוגה-רברפ דבלמ ,קושה רככ תא ללוכ ,תובוחר העשת וא הנומש הרייעל ...חרזמ-תאפב

 ויה אל תודמ-יתב .םהלש שקה-תוגג םע םיכומנה ץעה-יתבב ,ביבסמ התוא רתיכש

 .ויה םייתומוק-ינב קר םה ףא ,לע לא ורקדזהש םיניינבה םתואו ,הכותב

 םיירצונה האריה-יתב לש םהיתופכ תא האור היה ,הרייעה לא ברקתמו אב היהש ימ

 יכ ,דיעהל הלא ואב ןכ לע יכ ...ריוואה-ללחב םיצחכ וצעננש ,ןהלש בהזה-יבלצ לע

 ,םהידיא-ימיב תאז שוחל ןתינ דחוימב) יח התא רכנ-תמדא לעו ,בשוי התא םירז ןיב

 םישובל ,םירכא-ינומה האלמ התיה ךרדהו ,םשערב ןזוא ושירחה םהינומעפדילוצלצ תע

 הרובטב תודמוע ויה רבכ ךילגרש ,העשב ,םלוא .(הרייעה לא םירהונו ןינועבצ-ידגב

 ךינפל .וכותב ומעפש תושגר ןומהמ האג ךבבל היה ,תסנכה-תיב בוחרב ,הרייעה לש
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 ידי השעמ ,תבשחמ-תכאלמ יושע היה וכותב שדוקה-ןוראש ,לודגה תסנכה-תיב דמע

 ,םוי-םוי .אילמפ-ינבכ ,ול ךומסב ויה שרדמ-יתב ינש .המצע הרייעה יבשותמ ,ידוהי ןמא

 התיה ,בוחר ותואב .םש .םכותמ הלוע היה הליפת לוק ,םוי לש ומוציע דע המחה ץנהמ

 .ןכוש ךניה ךיחא ןיבו ,יח התא ךמע ךותב יכ ,השגרהה ךל

 ערתשהש רפאה לעמו רהנה לעמ חתמנו יוטנ היה ,ץעמ יושע ,הובגו ךורא רשג

 ,םימ לע תודמוע חמק-תונחט יתש .הכומסה תבכרה-תנחת םע הרייעה תא רביחו ,ונימימ

 .םורדמו ןופצמ הלובג תא ומחת

 .םייללכה היווקב הרייעה התיה תאזכ

 ,יתודלי-ימי תישארב ינפל הלגתנש יפכ ,הפונ-הארמ הפי רמתשנ ינורכזב םלוא

 ,דחא תיב לש וגג לע ,ירבחמ המכ םע דחי ,ץיקה-תומימ דחאב ,םעפ יתנמדזנ תע

 .וינווגב *רמונמ בהז םי, ,רב-תודש לש חטשמ ,םיקחרמ אראו יביבס יתפקשה םשמו

 ,ינזואל םג עיגמ הילגלג שערו ,לזרבה-רשג לע םש"יא ,התליסמ יספ לע הצר תבכר

 ,םלועה-ללחב םיגומנו םורמל םירמתמו םיכבאתמ ןשע-ידומע םיטלפנ רקדזמה רטקהמשכ

 םינושאר םימשר תארקל החותפ התיה ישפנ לבא ,עשת וא הנומש יליגו ןטק דלי זא יתייה

 .התע םג ינפל הלוע ודוע םמושירו ,יכותל םיתסניכו םיתטלקש ,עבט-תוארמ לש

 הרייעה תא םחות היהש ,ןשיה ןימלעה-תיב לש והארמ םג ינורכזב תרחנ הפי

 ,היוחד רדג לכ די לע תועתל ,תודשה-יליבשב טטושל דואמ יתבהא .ינופצה הדיצמ

 ערתשהל ,יתא שיא ןיאו ידבל ,הלצמ השרוח ךותל ,בל-תומלה ידכ ךות ,שרח בנגתהל

 ,ינא רכוז ..בשק רמוא ילוכו בכשלו בכשל ,םיזמרה-יוור שחרל ןיזאהל ,םיאשדה לע

 לש השואהו ןואשה .תורבקה-תיב לש ומוחתל יברקתהב ,להבנו דרח יתייה המכ

 אלש םירתס-דחפ ילע ליפמ היה הז לכ -- םהילע שורשיר ,םיהובגה םיצעה-תורמצ

 ,תובצמה .תומולעתו תודוס הטוע ,םש היורש התיה הצחמל תילולפא .ורשפ יתעדי

 ןה וליאכ ,יל היה המדנ .רדגה-יקדס ןיבמ ילא ופקשנ ,תוקיתעו תונשי ןבורב ויהש

 םינשו םימי תורוקמ והשמ ,יומסו םלענ והשמ ,ןתחתמש רפעה-לתב ,ןבוחב תונפוצ

 ץרא-תרבכ התוא רבועו ,ילגר תא אשונ יתייה ,דחפה ילע רובגב ,הלאכ םיעגרב .ופלחש

 לגרב םכרד תא םיכרשמ ויה םידוהי תע ,"באב-העשת,ב קר .תחא המישנב ,ףעיב וליאכ

 ,םישנ יפמ ,דחוימב ,עמשנ היה יכבו הלפת לוקו ,תובאה ירבק לע חטתשהל םיאבו

 .םיאבה לכ םע דחי םש רקבמו ,הלק הכובמ ילב אל ,סנכנו וז רשוכ-תעשב שמתשמ יתייה

 ,םעפנו שגרנ ילוכשכ ,ןהילע בותכה תא ארוק ,תובצמה-ירוט ןיב רבועו קמוח יתייה

 המדנ זא .השעמיישנא םידיסחו ,םיקידצ תורבק לע הבצמ ינפל הנמדזנשכ ,רקיעב

 ..ושחל םלא תא יל עימשמ ,קוחרה רבעה וליאכ ,יל היה

 הרהנ לע ,היתורעיו היתודש לע ,הלש ףונ-תוארמ לע ,יתרייע תא יתבהא ,ןכ

 ,הנשה-תומי לכ עגורו טקש ,וקיפאב ול םרזש הרהנ לע ,וילע םייוטנה וירשג ינשו

 היה ,םיבורמה םיגלשה-תרשפה םע ,ביבאה אוב םע קרו ,ויפוחב רודגו וימוחתב סנוכמ

 ..וחאו םירפא םיפיצמ קחרה קחרה םיטשפתמו םיאוג ויה וימימו ,ויתולובג תא ץרופ

 םע םיפרגנ ויה ןליא-ידבו תורוק ,םיצע-ירבשו ,רעוסו שעוג םי ולוכ רהנה היה זא

 ..םירידא תרעסב וחאכ םיטש חרק-ישוג ןיב םידבואו ,םילגה
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 םיגחו הבוש תיימי

 התיה ריוואב .םיגחהו הבושתה ימי ,ירשתו לולא ימי ילע ויה דחוימב םיביבח

 םקלחב ויה םימשה .םפלשב םידמועה תודשהמ האב התיהש ,תימומגע וזיא תאשינ

 וליאכ ,םירקבב תובשנמ ויה תורירק תוחור .םויה-ירהצב םתצקמ םירהבתמו ,םיננועמ

 ךלוהה ץיקב ,ומצע עבטב םייונישה .ריואה גזמב לוחל תדמועה הרומתה לע רשבל ואב

 םילעה תובהטצהב ,ויתותוא-יזמר קוחרמ חלושה ויתסל םוקמ הנפמו ,וכותל לפקתמו

 המוצע הפיחד ונתנ -- וימורמב עיקרה ינפ לע םיטשה םיבעה-יערקב ,םתרישנו

 יפוליחב הנחבה ידכ ךותו ,הציקל הנש לש התוברקתה תא שוחל הרייעה ידוהיל

 התיה בלב .םייחה תילכתב ,םדאה לש ותוהמב הקדה ןמ הקד השגרה -- תופוקת

 ,המשנה םינפב קומע קומע לכתסהל ,שפנ-ןובשח ךורעל שי יכ ,הבשחמה תררועתמ

 .הנוילע השודקב רהטיהלו ךכדזהל ידכ

 התיה םיארונה םימיה-תמיא .תובבלב םיססות ויה הטרח-ירוהרהו הבושת-ישגר

 ,םתליפת תא ןיקיתווה-יניינמ רומגב ,רקוב-ימודמד םע .הרייעה תובוחר ינפ לע תפחרמ

 לארשי ינב ןיבמ השא דולי לכ לע וליטה םה .ריואה-ללחב םיאשינ רפושה תולוק ויה

 וישעמב שפשפי דחא לכש ךרוצה לע וזירכה וליאכו ,אבו שמשממה ןידה-םוי תמיא

 ,תישילש תרומשאב ,תולילב םימק םידוהי ..אטח לש דונדנ לכמ ומצע תא רעניו

 עתפלו תררועתמ ,הטימרמ תנשב וז העש דע הנותנה הרייעה ."תוחילס, רמול םיכלוהו

 םירבעה לכמ .לילה תליפא תא םיחלופו תסנכה-תיב תונולחמ תורוא םילועו םיעקוב

 אטחתהל ,ה"בקה ינפל הליפתב דומעל תסנכה-תיב לא םיצאו םירהממ םידוהי םיארנ

 .לארשי ללכ לעו טרפה לע ןנחתהלו שקבל ,םהיבא ינפל םינבכ ,וינפל

 "יבחרמב םש-יא םיטשפתמו םיאשינ הידה-ידהו ,וז םיבר-תליפת תעמשנ םייתעשכ

 םהלש טעמ שדקמ-יתבב לארשי םע ינומה םידמוע הז ןמז קרפב .םימודר םירעיו תודש

 ולכוי ןעמל ,הבשחמב תוממור ידילו שגרב תולעתה ידיל ,המשנבש ךוכיז-ידיל םיאבו

 תוקבדו תוימשגה תוטשפתה ךותמ ,בלבש הנכה ךותמ ,םיארונה םימיה תא ליבקהל

 םיפאוש םידוהי תמגוד ,םתמגוד אצמת אל ןושלו המוא םוש לצא .הניכשב תיאליע

 לצא םהל המוד ןיא !אל .תינחור תושדחתהל םיפאוש ,םימגפ קוחמלו תוועמ ןקתל

 םהש וא ,םלוע לש ובושימו םייחהמ ללכב םירזנתמ םהמ שיש וא יכ ,לבתהיייוג

 .רשידתוחראו רסומ לכ םיערופו רקיעב םירפוכ

 ולש םידחוימה ויתותוא םג ורכינ ,ותיעב גח לכ ברקתהב .הרייעה התיה האלפנ

 ,ביבאה-תוחירמ קר אל םשבתמו אלמתמ בוחרה היה ,חספה גח ,לשמל ,סורפב .תובוחרב

 ןידסב הפוטע ,ותיבל דחא לכ ,םיאשונ ויה םידליש ,היופא הצמ תוחירמ םג אלא

 .רוחצו ןבל

 בוחרה המה רבכ ,םירופיכה םוי ינפל םיימוי ,דחוימב ,רושעל הסכ ןיבש ,םימיב

 ,תולוגנרתו םילוגנרת ,"םהיתורפכ, תא םיחש-תיבל תחתמ םיאשונה ,תודליו םידלימ

 ,טחושה לש ורצחב ,םשו ."םנמז,ל םיכחמו רותב םידמוע ,טחושה לש ותיב לא םיצרו

 םילטומ ויה ודוה-ילוגנרתו םיזוורבו םיזווא ,תולוגנרתו םילוגנרת .הלומהה התיה הבר
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 תוכרבמו תוצונה-תטירמב תוקסוע םישנהו ,הירחא וא הטיחשה ינפל וא ,עקרקה לע
 ."הבוט-הנש,ב התוער תא תחא

 הנתינש םידומילמ השפוח -- ותשפוחו גח גח ,ויתונוכתו גח גח ,וינמיסו גח גח
 .םימלש םיחרי וניכיח םאובלו ,םינטקה ונליבשב "םיבוט םימי, הלא ויה .ודובכל
 לשב יכ ,ןכתיו ,הצק דעו הצקמ ,הרייעה לכ לע ומתוח תא עיבטה רבכ הנכהה םצע
 רכינ וניא גח לש ומוציע אלה .לארשי ידלי לע םיגחה ובהאתנ תאזה תוככדזהה לכ
 .גח לש וברעמ אלא

 אתכלמ תבש .ד

 -תוארמ ירה ,תבש-ברעב דחוימבו ,התבשב הרייעה תא ינורכזב הלעמ יננהשכ

 ימ יכ ,הזרפה לכ אלל ,החטיבב דיגהל ינא לוכיו .יניע דגנל םיפצו םילוע םימיענ

 וזרדזהו האובל וכיחש םידוהי ידי לע התלבקה תאו תבשה תסינכ תא האר אלש

 תבש ןיליבקמ ךיא וימימ האר אל ,תמדוקה תבשה לש התאצב ףכית שממ התארקל

 תויונחל םישנה תכל םע ,ברעב ישימח םויב דוע הלחה תבש םויל הנוכתה .אתכלמ

 תונח וזיאב תופפוטצמ םישנ ,.האורו בוחרב רבוע ךתויהב .תבשה-יכרצ תא ןיכהל

 ןתחרט לכו ,ולאה תוינקה יכ ,ךל היה ירב ירה ,ןדיב ןהילסו ךרדב ןתוא שגופ וא ,איהש

 .תבש דובכל אלא םניא ,ולא םישנ לש ןלמעו

 רשי-וקב הלוע אוה ,חור ןיאב .םיתבה-תובוראמ ךבאתמ ןשע .רקובב ישש םוי הנהו

 השוע םיליבקמ םיווקב ,בוחרה ידצ ינשמ הלוע ,רמתמ אוה םידומע םידומע ,הלעמל

 תייפאב םישנה תושמתשמ ובש ,ןומניק-חיר הלוע ךפאב .הז תמועל הז :והשעמ תא

 םיגדו רשב ילישבת לש תוחיר .ריואה תא םיאלממ םינוש תוחירמ תוחירו ,תבשל תוגועה

 היתותוא תא תתל תבשה הליחתמ 4 וא 3 העשב ,ןוחש ץיק לש ישש"םויב .תבשה דובכל

 לש םתשיקנילוק דהדהמו תויונחה תא רוגסל םיליחתמ םש-יא הט-יא .קושה רככב םג

 -ילעב רתיל תואל אוה הז רבד .םילודגה םילוענמה תא םהב םימשש לזרבה-תוטומ

 קושה ןקורתמ ,םישמ ילבמו ,טא-טא .תכלוהו תברקתמ תבשה יכ ,םירגתהו םיקסעה

 ,תונרוק ,תובהלושמ םהינפשכ תוכרדמה לע םיארנ השעמ-ישנאו םידיסח ,לדח ונואשו

 .הווקמב ולבטו ץחרמה-תיבב ויה רבכש ןמיס

 ףוח לא םזפחב ,םהמע םינטקה םהינבו תובא םיאבו םיצא ,םיכומסה תובוחרהמ

 .וימימב הלק היחש ףוטחל ,רהנה

 .עיקרה ילופשב תדמוע רבכ המחה .תבשה תארקל םלוכ ינפו ןאכל הלאו ןאכל הלא

 תעקושה שמשה לש הרוא רבתשמ תונולחה תויגוגזב .שא-תובהל תובהל -- ברעמה-ינפו

 לש הבר בוחרב עיפומ העש התוא .ןיעה תא םיאמסמה ,תוצוצינו םיסיסר-יפלאב

 םיברוקמה ריעה"ידבכנ לש אילמפו וינב ינש ודיל .י'צמוחנ 'ר ,הנזרבמ ר"ומדאה ,הרייעה

 .הליפתה לאו הנירה לא ,שרדמה-תיבל וכרדב ותוולמה ,רתויב וילא

 תודודמ ,םטיאל םה םידעוצ ,םהילע ןיאריש ידגבו םשארל ישמ לש תואלטציאשכ

 םיסירתה תפגהמ קושה המוה ,הלא םיעגרב .םהיתפש לע בחר ךויחב ,תישירח םיחחושמו

 ןמ לגר התלכו -- רהמ שיח .חירבו לוענמ לע ןהיתותלד תריגסמו תויונחה תונולח לש
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 לע היפנכ תא תשרופו םימורממ תדרוי וליאכ החונמה .םתיבל םירהממ לכה ,קושה

 ירוט ינש .םינורחאה הלש זפ-יווקב המחה הקיהבמ םיתבה תונולחב .אטמיסו בוחר לכ

 חירב ןיעכ ,ןזואמו רשי דחא וק םיווהמ ,ןהילע םינותנה תוטומהו םמוד םידמוע תויונחה

 ,ותיוול-ינב לכו ברה תא יתיאר ידמ ,ינאו .והצק דעו והצקמ רוטה לכ תא בלשמה ןוכיתה

 !והואלמש תושגר ןומהמ המוה יבל היה המכ ,שרדמה-תיב לא םכלהמ תא םינווכמ

 ינא ףא ףרטצמ יתייהש וא ,םתוא הוולמ יטבמ היה תוכוראו ימוקמל יתייה קותר

 .דחי םהמע ךלוהו םיוולמה תרובחל

 תולבוט םיהובגה תונליאה תורמצ קר .ברעמה קפואב תמלענ המחהו המ"ןמז ףלוח

 תוקילדמו תבש ידגב תושובל םישנ תוארל לוכי ךנה העש התוא .םיעוגה הירורהזב

 .ןהיתבב תבשה תורנ

 םיטילמו ,רתס-תניפו תיווז ןרק לכמ ,בראממ טא-טא םיחיגמ וליאכ ברעה יללצ

 םיבכוכ .הליפתה הלועו תעקוב רבכ תסנכה-יתבמ .היתובוחרו הרייעה לכ תא םהיפנכב

 ,תונולחל דעבמ םיצבצבמה םתבהלשו תבשה תורנ לא םזמרב םיצרוקו עיקרב םיתצינ

 ...םהיוונו לארשי תונכשמ לא עיקרמ תבשה הדרי .ימדו טקש ,סה

 .תובוחרב ןותבש-תוולשו הלוע םויה .שפנה תא גנעמ הארמ היה ומצע תבש םויל

 לוק עמשנ ,החוורל םיחותפה תונולחה ןמ .הליפתה לא תותילט-יפוטע םיכלוה םידוהי

 םשו הפ .שמוחב םקרפ לע םרזחב ,וא ,םימעטה ןוגינב עובשה תשרפ תא םארקב ,םירענ

 תולהנמו םיעיציה דחא לע תוסנכתמ .ןהיתועורזב םידומח תוקוניתו תוריעצ תוהמא תואצוי

 .התוער םע השא ,החיש

 ,םע בורב הליפת לוק .ללחב םיפחרמו תסנכה-תיבמ םילועו םיעקוב הליפת תולוק

 ולוכו ןיזאיו וכלהמב רוצעי ,בוחרב העש התוא רובעיש ימ .עמשיי םיבר םימ ןואשכ

 .הצרעהו ןוהמת היהי

 .םירכאה לכ ןיב הל ואצי ןיטינומו ,הביבסב המוסריפ תא התנק לארשי לש תבש

 -- חפנה ,וטחמ תא בזוע ןמואה : םתכאלממ םידוהיה םיחנ ,תבשה תסינכ םע יכ ועדי םה

 הבוחרב סנכי אלו ,ותלגעב רכא האריי אל ףא ,ךכ םושמ .ןתמו אשמ לכ ןיאו ,וסנרוק תא

 .תידוהיה הרייעה לש

 ,םהומכ ימ .הנממ ונהנו הב ושח "תולגעה-ילעב, לש םהיסוס וליפא .הרייעב תבש

 תא שיגרה םהומכ ימ ?םלש םויל לוציהו המתרה-ילכ תרסה לש גונעתה תא שיגרה

 םהשכ ,המחה רואב תוקנפתההו ,אשדה לע ץברה תא ,וחאב הערמה לש בוטה םעטה

 המכו המכ תחא לע ,ךכ םיסוסב םאו ?םהילע םיטועה םיבובזב םהיתובנזב םיפילצמ

 ,םויב תודחוימ תועשב ,עובשה תומי לכש ,הלא םינולגע .םתבשמ ונהנ םמצע םינולגעהש

 לא הנחתה ןמ םכרד תא םישוע ויה תע ,םהיתולגע רוטריטב םמויק לע םיזירכמ ויה

 םוי עיגהב -- היטמקרפ ישנא ,םירחוס ,םיעסונ םתא םיאיבמו הלילח רזוחו ריעה

 םישובל הרייעב םירחאכ .םינפוא-ןואש ןיאו םילגלג-שער ןיא ...הריזה ןמ ומלענ ,תבשה

 םישיגרמו םתאנהל םילייטמ .םויה חורל בוחרב וכלהתי המוק-יפוקז .תבש ידגב םה

 סילכאה לשריה ,ןקזה-בוהצ לאומש 'ר ,םהבש םישישקהו ,םהל תפסוותמה הרתיה המשנב
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 םירמואו "בקעי-ןיע;ב םינייעמ ,שרדמה-תיבל החנמ-תעשל םיאב ,םהירבחמ המכ דועו

 ,םילהת-יקרפ

 ווגה-ןסוחמו ,תישפנה תומימתה ןמ םהב רמתשנש ,הלא םיבוט םידוהיב ירכזיה ידימ

 קושדםויב הרגית ,הרייעב ץורפת יכ הקילד !םמחרא המכ ,םינומדקה לילגה-ירכא לש

 -- םהיפורגאש ,םיזראכ םירוחב ,הלא םינולגע ויה ,ורכתשנש םייוג ןיבו םידוהי ןיב

 םהיחא לע םיניגמו ,ץרפב םידמועה םינושארה ,הלצהל םינושארה -- לזרב יליטמכ

 שיגרהל ול ונתנו ,ערפתמ יוג לש םכש לע תומולהמדרטמ ודירוה םעפ אל .םיפקתומה

 לכב ,הלאכ םידוהי תואמו תורשע יכ ,יתעד לע יתולעהבו .תידוהי הרובג לש המעט

 םליפשהו םדבעיש ,םתוא לדלידו םהב ללעתהש רצ ינפל יבש וכלה ,הרייעו הרייע

 .םירתסמב הכובו יבל יב המוה ,תוומה-תונורק לא החבט-ןאצכ םליבוה ףא ףוסבלו

 םעייטושפו להקה"ידבכנ ,םינבר .ה

 :התיה םתרטמ לכש םידוהי ,ונלש הנטקה הרייעה הנתנ תולצאנ תויומד הברה

 םירוכז .םיבורמה וידסחו ובוט לע םימלועה ןובר תא חבשלו ללהל ,ארובה-תדובע

 שאר ,הנושארה םלועה תמחלמ םות ירחא דימ היהש ,ד"יה ןייטשגנוי יציא 'ר ,הבוטל

 הנשה שארב .להקה ידבכנמ דחא ,םינפדאושנ ידוהי .הרצק הפוקתל ריעב הצעומה

 ינשו ,הביתה ינפל ץ"שכ ףסומ תליפת ללפתמו ותילטב ףטעתמ היה םירופיכ םויבו

 יטויפב רמז םימיענמו ולאמשמו ונימימ םידמוע ,קסירטד "לביטש,ה לש םיאבגה

 הז אל ודיש ,ל"ז דלפ ןמחנ 'ר לש תרדהנה ותומד תא הפי רוכזא ןכ ."תורצוי,ה

 ויניעו תוננער וינפ ועיבה ,ולש םיעבשה ליג ףא לע .ד"יה י'צמוחנ 'ר יברה לש וידימ

 דימת .יברה לש וניינמ םע שרדמה-תיבב ללפתמ היה םויו םוי לכב .הנובת וקיפה

 .תפטוש החיש תחנב ולגליג הכילה ידכ ךותו ,ותיבל רשי ,הליפתה רחא ,והוולמ היה

 .הליפתב ףתתשהלו הז ןיינמ לא אובל בהוא יתייה ,לודגה שפוחה ןמזב ,תובר םימעפ

 הראהו בלב החוור ןיעמ שיגרמ יתייה .םיידימתה ותייוול-ינב לאו ברה לא יתכשמנ

 יהליפתה רמג ירחא יכ ,ינא רכוז .רוביצב וז הליפת ידי לע יתככדזנ וליאכ ,שפנב

 שרדמה תיב לש יברעמה ריק ינפל דמעש לודגה ןחלושה די לע תבשל םיגהונ ויה

 םילבותמ ,הרות ירבד ןיפלוז ...בושו ,אמיגרת ירבדב בלה םידעוס ,"םייחל, םיתושו

 םיטמ ,יברב םיקבד ,ריאמ-יציא 'רו ,דלפ ןמחנ 'ר .םכח-דימלת לש ןילוח תוחישב

 .הלמו הלמ לכ םיעלובו תסכרפאכ ןזוא

 ינש -- קרפה לע דמעש בושח ןינע הזיא לגרל -- דחי םינמדזמ ויהשכ ,םימעפלו

 ,ל"ז ןמצלז בקעי 'ר ,ןילוטס-ידיסחל ברהו ,י'צמוחנ 'ר ר"ומדאה ברה :ריעבש םינברה

 ,הרשע-םיתשה ןב דליל ,יל היה בוט המ -- םיקסופו ס"שב ותואיקבב םסרופמ היהש

 .הלא םימכח-ידימלת ינש לש םתביש-תרדה לא טבמ דימצהלו ,ןחלושה לא קותר דומעל

 ...םינפלמש ןירדהנס-ישארו םיאישנ לש םנקויד תומד םהב האור יתייה ,ילש ןוימדה חוכב

 ןכא ...לילגבש ירופצל ,אשואל עיגאו ,ינוימדדיפנכ לע יתפחיר .ואולמו םלוע יתחכש

 םיכתחנ ויה רוביצה יניינע לכ .הרייעב דואמ תרכינ התיה וללה םינברה ינש תעפשה

 ויה ,הרות תחמשב ,רקיעב ,דעומו גח ימיב .םריקומו םדבכמ -- להקהו ,םהיפ לע
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 ,הרמזבו הרישב ,החנמ תליפתל ,שרדמה תיב לא תיבה ןמ ,םתוא םיוולמ םישנאה

 .ידיסח דוקירבו

 רפות ,ועוצקמ יפל רלדנס ,ידוהי לש ותוישיא התיה המצע ינפב תדחוימ תומד
 שוריפ המ .הרייעה יבשות יפב ויוניכ היה ד"יה שטאקורוס ליפלעוו 'ר .םילענ אילטמו
 וינב ינש תא אישהל הכז הז םדא .(? "ס'ץּכ הרש, ילוא) יל עודי אל שטאקורוס הלימה

 םהמ תחנ עבשו -- םהיבא תונמואב וזחא םה םג .ריעצ ליגב ןיידע ותויהב םילודגה

 שרדמה-תיבב והאור יתייה םוי םוי .ותליפתב קבדו ותנומאב היה םימת .םהיאצאצמו

 ידיל דע שממ ,המוצע הנווכ ךותמ ,רודיסה ןמ ללפתמ ,םוי יצח דע הליפתב ךיראמ

 םוי לכב .םויה לש "תודמעמ, רמואו ,םילהתה-יקרפ לכ לע רבוע ,ותוימצע תוטשפתה

 והזיא ליבשב ןוזמ יכרוצ ףוסאל תיבל תיבמ ךלוהו ,ודיב לס תחקל גהונ היה ישימח

 .תעדל ךירצ היה אל שיא ומש תאש "ךרצנ,

 תבשב :ובבל םות לכב אלממ היה ותוא ,רחא בושח דיקפת היה לוולוו 'רל ,םלוא

 םר לוקב זירכהלו ,תופגומה תותלדה לע קופדל אצוי היה ,רחשה תולע ינפל ,רקוב תונפל

 : תדחוימ הניגנמ תפסותב ,קוחרמל דהדיהש

 !ארובה תדובעל ,אנ ומוק ,םידוהי ,ומוק --

 ! םילהת-תרימאל ,אנ ומוק ,םידוהי ומוק --

 ולוכו ,רמוחה תוטשפתה לש הגרדל עיגהש הז ליוולעוו 'ר לש ותומד רוכזא ,דימתל

 קבד ,הזכ ידוהי דימעהל הלוכי הרייעה התיה םא !תולעתההו ךוכיזה תילכתב היה

 וירביא ח"מר תא רהטמ ,ותלוז לא אינורטב אב וניא ,תובוט תושעל הברמ ,ותנומאב

 תורייע םג ,םנמא !הרייעל איה הלודג תוכז ירה ,תוירבה םע ורובידב סמונמ ,הליפתב

 ,עדוי יניא ךא ,םילהת תרימאל רוביצה תא ררועל םיליגר םישמשה ויה ,תורחא

 להק םהילע ליטהש הבוח ךותמ וא ,תובדנתהב ,תימינפ הפיחד ךותמ תאז ושע םא

 .םילהת-ירמוא

 ירוח"יבס ינש .!ו

 -- םיסומינב תורתכומ ,תושפנ יתש דוע לש ןתומד יווק תא ראתל ינוצרב הז קרפב

 ,ילש םיבסה ינשב היהי רבודמהש ןוויכמ -- "רבדב עגונ;ל הזב בשחַא רבכ יכ ףא

 ,דחי םג םאהו באה דצמ

 ויקסע לכ תא חינה ,וייחב םיעבשה ליגל ועיגהב ,ל"ז לזנג םייח 'ר ,דחאה יבס

 ףרגה ידימ ןתוא רכחש תונחטה עברא יניינע לוהינ תא דיחיה ונתוחלו וינבל רסמו

 םירפסב ןייעלו ,לודגה ורדחב בשיל ליגר היה םויה תועש תיברמ ךשמב .רטאלפ ינלופה
 וב ואר ,םיקוחרו םיבורק םינכש ,בוחרה ירייד ."לארשיל קוח, ירפס ,וילע םיביבחה

 ,ול היה דחוימ גונעת .םינינו םידכנ הארו הבוט הבישל הכזש ןוויכמ ,ךרובמ שיא
 .ףסכ-תועבטמ םהל וקינעהב ,תירחש-תליפתב םליגרהלו ,םינשב םיכרה וידכנ תא ףוסאל
 .ודיצל ול חטבומ היה ורכש ירה ,ויפב הרוגש התיה ותליפתו ,אורקל ביטיהש ימ לכ

 תונורחאה םייתנשב .הבחר דיב ללכה-יכרוצל ונוהמ שירפמו בדנמ היה ,הז אבס
 שמשה לומ םמחתמ ,רצחב הרוק לע בשוי ,רקובה תועשב ,םעפ אל ויתיאר ,וייחל
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 .ןהיתוערואמ לכ לע ,וייח תונש לכ וינפל תורבוע וליאכ ,הצחמל תומוצע ויניע ,הלועה
 יל ארוק ,וינפ לע לק ךויח ףלוח היה -- ויניע תא וחקפב -- יב שיגרמ היהשכ
 ,תובוט תודימ לע ,ויתובוחו םדא לע החישב יתא סנכנ .ודי לע בשאו וילא שגא יכ
 החפשמה לכ התיה ,דעומ וא תבש םויב .םיקידצה-ילודג לש םהייח לע יל רפסמו

 הרוש התיה החונמ .ןייה לע שדקמ ותוא עומשל ידכ ,בסה לש ותיבב תפסאתמ הפנעה

 םנטקמל ,םידכנה לכ וילא םישגינ ,רמוגשכו ,בסה לש "שודיק,ל םיניזאמ לכה .רדחב זא

 לכשכ ,םהיפל שיגמש ןייה ןמ םימעוטו םולש-תבש תכרבב ותוא םיכרבמ ,םלודג דע

 .הכרבה תא לוקב רמול בייוחמ דחא

 .ל"ז המש עטנעי ,אתבסה תומ ירחא יצחו הנשכ ,א"צרת תנשב רטפנ הז אבס

 .םלועה ןמ קלתסנו המוקמ רסוח תא שיגרה ,תודידבה לבס וילע היה השקש ,הארנ

 ויתונש הרשע שמחב -- בשוי היה ,ל"ז ןמרולק בקעי 'ר ,ימא דצמ בסה

 קספ אל הימופ ,שדוק הלוכש תומד וז התיה .הרותה לע הלילו םמוי -- תונורחאה

 ליחתא ןעמל ארמג איבהל ילע הוויצו וילא ינארק ,םינש רשע יל תואלמב .אסריגמ

 ליחתמ יננה ,רחמ, :אמאל הנינרמ הרושב יפבו התיבה יתרזח ברע ותוא .הב ידומל תא

 הנניחו תוקישנ ןומה ילע הריתעה אמא ."לביטש,ב םוי-םוי יתוא דמלי אבס ,ארמג דומלל

 .הוודחו רשוא :רמוא ולוכש טבמב יתוא

 רפסה תיבמ רשי .ארמגה -- ייחש-תיבל תחתמו הרייעה לש הבוחרב יתדעצ תרחמל

 וירחא יתרזח ינאו לוקב ארק אוה .ל"ז יבס יל הכיח רבכ םש ,"לביטש,ל ימעפ יתמש

 הדיקשב יתדמל .הציב תכסמ וז התיה .י"שרב -- ךכ רחאו ארמגב םדוק ,הלמב הלמ

 ,יתדמלש םינושארה םיפדה תשמחמ הפ-לעב יתוא ןחבש העשב יכ ,יל רוכז .הבר

 .החלצהב הניחבב יתדמע

 ,ינאו אבס ,ונינש ונבשי תע ,םירהצה-רחא לש וז העש בטיה יל הרוכז םויה דע

 םארמב יבל תמושת תא דימת םיכשומ ויה וילתכש ,"לביטש,ה -- תסנכה תיב ותואב

 ,שישיה יבס .הרות לש הניר לוק וכותב דהדיה העש התוא .יקלחה םתותיסבו םודאה

 ןומהמ םעפנו ורבסהל בשק ילוכ ינאו ,יאמש תיבו ללה תיב לש םהירבד תא יל ןניש

 ןגנתמ ,ישירחו קד חוליקב ויפמ אצוי היהש ,יבס לש ולוק ינזואב המוה םויה דע .תושגר

 .יל םיברעו םימיענ םירבדהו ,וירחא קיזחמו הרחמ ינאו ...גגוחו

 םימייוסמ םיקרפ ןכו יבס יפמ יתדמל (תובותכו ןישודיק ,הציב) תותכסמ שולש

 .םיארומאו םיאנת לש אירטו אלקשה תא ,ארמגב ןויעה תא ילע בביח אוה ."םייח חרוא,ב

 תאז םע .ריעצה יליג ףרח ,יל םינבומ ויה ,םנכותב םישק ויה יכ ףא ,תוכלהה יפוג

 ,ןייעמו תחא המישנב ארוק יתייהש ,ארמגבש תודגאה יקרפ לע רובעל בבחמ יתייה

 .המכחבו םינשב לודג דחאכ םהב ארוקו א"שרהמה לש תודגאה ישודיחב ,םתובקעב

 תסנכה-תיבב יתא תבשל ,ןוילע ישפנ קופיס ,דחוימ גונעת יבסל ול היהש ,ירב

 ,ס"היבב םידומיל לש םלּועמ רוטפ יתויה םע ,ץיקה ישדוחב וליפא .ארמגב תוגהלו

 יאנזרבה שרדמה תיבב ללפתהל יבס רבע ,תונורחאה ויתונשב .ארמג דומילב ונקספה אל

 ,ד"יה ,י'צמוחנ 'ר יברה לש וניינמ םע הנמנו



 ןזיבא הדוהי 300

 היהו הכילהה וילע התיה השק ,חוכ-שושת יבס רבכ היה ,ב"צרת--ץ"רת םינשב

 רמז םיענמו ארמגה ינפל בשוי ויתאצמ דימת .ודומלת תא חינה אל ,ךא .ורדחל דומצ

 .ודומיל תעב ישירח

 ,רדחה ללחב םיכפתשמ ויה ולוק ילילצו ןילפתו תילטב רטעתמ היהש העשב

 וחור הבהלתה ךכ ידכ דע ,ויתוחוכ אולמל רזחו הרבע-הפלח ותושישת יכ ,היה המדנ

 .הליפתה תעשב

 ול וקלח לודג דובכ .שמחו םיעבש ןב אוהו ,הרהטב ותמשנ האצי ה"צרת תנשב

 .ותייולהב הפתתשה הרייעה לכ -- ותומב

 -רהוטו המשנה-ךוז ןלוכש ,אלפ-תויומד האור ינא -- יבס ינש -- ולא תויומד יתשב

 - םייפוא תא הבציע איהו הב וכנחתה םהינש ,הנטקה הרייעה ידילי ויה םהינש .בלה

 חורו תוירבל םיבוט ויה ,בברו םתכ לכ אלל םהילע ורבע םהייח .ןדועמו הלענ יפוא

 .םהמ החונ םוקמה

 הליהת תרמ יתרוה"יתבפ .

 התיה -- בל תמושתל היוארהו הרייעה ישנ ןיב רתויב תוטלובה תויומדה תחא

 םכחה ךלמה הנמש תובוטה תודימה לכ .םאה דצמ יתבס ,ל"ז הליהת תרמ ,השישיה

 העונת תוזירזב ,תעדה תולילצב ,הלכש-תוריהבב הנייטצה .הב ואצמנ ,"ליח-תשא,ב

 .לארשי-תבהאבו םימש-תאריב ,השעמה-רשוכבו

 .הלכלכה יניינע לכב היחה חורה התיה .המכש לע הסימעה ,החפשמה תסנרפ לכ

 ,שממ הוצירעה הלא יכ דע ,ךומסה רפכה ירכיא לש םנומא תא התנק ,הבל רשויב

 תתיה םוי םוי .היפב הרוגש התיה תירחש תליפת לכ .םהיניב העירכמ התיה התעדו

 עובשה תשרפ לע תרבוע התיה דעומו תבש ימיבו היתוניחתו היתוליפת תכרוע

 הנמנ יננה יכ הרייעב דיגהל יל היה קיפסמ ."רואמה-תרונמ,ב תארוקו "הניארו-הניאצ,ב

 .הבוט ןיעב ילע וטיבה רבכו הליהת לש הידכנ םע

 לש קבאמ וליפא דואמ תרהזנו ןושל-תויקנ לע הדיפקמ יתבס התיה דחוימב

 ,אבס תא דואמ הדביכ איה .הב תולשכנ םישנה בורש ,הלק תוליכר לש ,ערה-ןושל

 .התמגוד ןיאש שפנ-תוריסמב וב הלפיט ,ויתוחוכ והובזע תע ,תונורחאה ויתונשבו

 -שחלב החיכשמ התיה ,תירבה-תוצראב ורג םבורש ,הינבל םיברה היעוגעג תא

 .התוואג התיה ילעו ,הנממ יל תעדונ התיה הרתי הביח .םישודקה םירפסה יפדבו תוליפת

 התיה יתוחכונב .ינכרבל תרהממו ,יאובב החמש התיה ,םלעל יתייהו יתלדגשכ וליפא

 םימיה תודלותמ םיקרפ יל רפסלו ינפל תבשל הבהא .התמוק תא תפקוזו תננערתמ

 תורשע ינפל הל ורקש םישעמו תוערואמ הלעמו תוחכשנ תרכוז התיה .הילע ורבעש

 ,יתבס הרטפנ ,הרייעל םיטייבוסה תסינכ ירחא םידחא םישדוח ,ד"שת תנשב .םינש

 ואלמש םושמ אלא ,הלחמ לכ אלל הרטפנ .היתפש תויווזב השורפ התיה קוחצ-תבשכ

 ןתואב ומרענש רוחשה-יננעב השיגרהש ,םיתעה תקוצמב השיגרהש ,ןכתי .היתונש הל

 דובעש לע באכהו ןוגיה לטנ תא ליכהמ האלנ הבלו לארשי תלוג לש הימש לע םינשה

 .םידוהי לש םראווצ לע וגרתשהש תואלתו
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 היתושארמל ומישלו לארשי

 התריטפ

 תבט תומימ דחאב .רבקב

 איצוהל התוויצ ינפלו התעד תולילצ הלצא הרמתשנ ,ןורחאה עגרה דע
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 יול ףסוז

 דחא םוקמב ןוגו החמש

 ריש ול םזפמה םדא ירשא,

 ר ה ז י .ס ."םויה חורל ןוגנ וא

 יא

 םזפמ םדא :רמוא הווה !םויה חורל ול םזפל ליגר םדאש ,ןוגינה וא רישה והזיא

 ,םירוענהו תודליה ימימ תינורכז םע רושקה ,רתויב ובלל בורקה ןוגינ וא ריש ומצעל

 םידיה זא .הדובעה ןמזב ,רקיעב ,םינוגינ וא םיריש יל םזפל בהואו ליגר ימצעלשכ ינא

 לכ ןיב .םויה ףולחב ללכ םישיגרמ אלו ןוגינ וא ריש ול םזפמ הפה ,הכאלמב תושוע

 םירשומ ויהש ,הליפתה-ינוגינ תא םזפמ ,תובורק םיתעל ימצע תא אצומ ינא ,םינוגינה

 .ןילוטס ידיסח לש "לביטש;ב

 הפיה ותליפתל תודוה קר ,בלב םישרשומ ךכ-לכ וראשנ תוליפתהו םינוגינה

 אתמד ברה לש ויחא ,ל"ז ןמצלז לארשי 'ר "לביטש,ב *הליפת-לעב,ה לש בל-הבושהו

 ,ינזאב תדהדהמ דוע ותליפתו ,זאמ םינש הברה ךכ-לכ ורבע אלה .ל"ז ןמצלז בקעי 'ר

 ילב וא םע ,םימסרופמ םינזח המכו המכ ייחב יתעמש רבכ .לומתא קר היתעמש וליאכ

 תאלמ ,הטושפה ותליפתכ יבל תא החקל אל ,המצעלשכ ,הפיה םתליפת םלוא ,םיררושמ

 וינוגינו ויתוליפת תא ימצעל םזפמ ינאשכו .ל"ז ןמצלז לארשי 'ר לש ,הנומאו םוח

 .הדמשוהש ונתרייעמ תונורכזו תונומת יניע דגנ םירבוע

 תולחל ,םינונחתבו הליפתב יפ החתפא .םיניבמ תעד דמלמו ,םינובנו םימכח דוסמ,

 ורשוה וב בלה-הבושו ברעה ןוגינה -- "םינודאה-ינודאו םיכלמה-יכלמ ךלמ ינפ ןנחלו

 יניע דגנל .םילודג םירוטיזופמוק לש תובר תוידולמ לע ותוקיתמב הלוע ולא םילמ

 -תיבב סנוכמ וינומהב םעה לכ .הרייעב הנשה-שאר :הנומתה היח ומכ הבצינו המק

 הנהו ,דומעה ינפל דמוע ל"ז לארשי 'ר .םישנה-תרזעב םישנהו הטמל םירבגה -- תסנכה

 ;"ליחתהל חיש יתוצפב יתארי, :םינונחתבו תועמדב חתופ ,דיחי-תליפתל עיגמ אוה

 םימתבו תמאב ומצע תא האור ,דומעה ינפל דמועה הז ידוהיש ,ךבל-קמועב שיגרמ התאו

 ינצמאו ינקזח, : םילמל עיגמ היהשכו .הדעה לכ ןעמל ללפתהל ודיקפתש ,רוביצ-חילשכ

 ותוחילש תא קזחיש ,םלוע-לש-ונוברל רשי הנופ אוהש לילעב שח תייה ,"ארונו לודג לא

 .םידוהיה-תדע לכ םשב

 םישבולמ םלוכ ; תיגיגח תיברע תליפתל םיסנכתמ םעה ינומה -- :תוכוס-ברע

 החמשה .גחה-קרב ריאמ םייניעה לכ ךותמו תורוא הברהב ראומ *לביטש,ה ; גח"ידגב

 הליפת-לעבה םינותמ םידעצב עסופ הנה ךא .הצוחה הצרפ אל דוע ,הרוצע ןיידע איה

 הכחמ אוה ;ותמישנ תא רצוע םעה לכו ,שגינ אוה :דומעה לא ,ל"ז לארשי 'ר ,ונלש

 לע םיימעפ ודי-ףכב קפוד אוה .שדוקה-תדובעל ומיחרו-וליחדב ןנוכתמ ,םיעגר המכ

 רענתמו ץרפתמ םעה לכ ."ךרובמה ינודא תא וכרב, :יגיגח לוקב חתופו דומעה
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 התאו ."דעו םלועל ךרובמה ינודא ךורב, :תולוק-ילוקב וירחא הנועו גחה-תחמשל
 .דחא לכ לש ובלב הלחה גחה-תחמשש ,לילעב שיגרמ

 התא,ה :ל"ז לארשי יר לש וינוגינ םע ,"לביטש,ב הרות-תחמש תוליל לשמל .וא
 .םלועל חכשיי אלו ונמדב עובט הז לכ אלה ...ולש *"ליח-תשא,ה ; ולש "תיארה

 .ב

 ,'תוברת, רפסה-תיב ירגוב -- ונבור .ךרעב 18 ינב תוריעצו םיריעצ לש הצובק ונייה
 התועמשמ תא ןיידע ונספת אל םהה םימיב יכ ,ןייצל שי ."ריעצה-רמושה, ןקב םינגרואמ
 לע תופיסא תכירעב האטבתה ונלש תוליעפה .תישיא המשגהו תיצולח העונת לש הקומעה
 ךרדכ -- הרישו םידוקיר לש תויפשנ ,טרופס-יליגרת ,תוגלפה ,םילויט ,םינוש םיאשונ
 ,תמייק-ןרק ליבשב ףסכ ףוסיאב ,תּוליעפה האטבתה ,ינויצה חטשב .הזה ליגב םיריעצה
 .תוניצרב זא ונבשח אל ,ץראל הילע י"ע ,תישיא המשגה לע .הזב אצויכו םילקש תריכמ

 זאמו ,רלהו לימדיינש לש תורסנמל "ריעצה-רמושה, לש הרשכהה-ץוביק אב הנהו
 ונב וניינעתה םה ףא .וישנא םע דדייתהלו ץוביקה לא תכלל ונלחתה .לכה ונלצא הנתשה

 םויכ) הנבורמ ךוברוא החמש תא ןייצל שי דחוימב .ריעב ירמושה ןקה תדובעל ורסמתהו

 תישיא אמגוד ונינפל וניאר .ונתוא ךירדהו ונלש ןקל דחוימב רסמתה רשא ,(לאומש-ןגב

 םיחילש םג ונשגפ הרשכהה-ץוביקב .ץראל היילעל םיננוכתמה םיצולח-םירמוש לש

 הזל תודוה .ונב םג ונינעתה ץוביקב רוקיבל םאובב ,רשא ,תישארה הגהנההמו ,ץראהמ
 ואצי ,הנש רובעכ .תוריעצו םיריעצ ,תורבחו םירבח ופסונ .חתפתהל ירמושה ןקה חילצה
 .לופוטסוקב הרשכה-ץוביקל ונירגובמ קלח

 -- לארשי-ץראל ונילוע ינושאר תא ,דחא תבש םויב ,וניוויל ,1930 תנש תלחתהב
 ילכלכ לפש לש הפוקתב הצרא ועיגה םה .קינ'צפ החמשו קי'ציב ןרהא :םירבחה תא

 .תושידאהמ ותוא איצוהו הרייעב רעונה תא העזעז וז הדבוע אקווד םלוא .םימד-תוערואמו

 לארשי-ץראל םתיילעו הרשכהל םתאיצי הכלהו הרבג ,םינושארה םירמושה לש םהיתובקעב

 .לארשיב םויכ םיאצמנה ,ונריע-ישנאמ םיבר לש

 לש םתיילע ,םוקמב הרשכהה-ץוביק ,רעונה ברקב תיצולחה-תינויצה הלועפה

 .החמשו-המחנ"רוקמ ,םהה םימיב ,ונליבשב היה הז לכ -- לארשי-ץראל םיריעצ

 יג

 אל ןכ ,המויק תעב ונתרייעב ויהש ,החמשה-תורוקמ תא םלועל חכשינ אלש םשכ

 .הנברוח םע ונילע לטוהש ,האושה-ןוגי תא םלועל חכשנ

 טבצינ ,םידוהיל ושענש תועווזה-השעמ לע ,תונושארה בויא-תורושב עיגהל ולחהשכ

 : הווקת ןיידע הבהבה בלב םלוא .טרפב ,החפשמה"ינב לרוגלו ללכה לרוגל באכמ בלה

 -ינבמ םילוצינה הצרא ועיגה רשאכ ,ךא .ולוצינו וטלמנ םה ילוא ,םימיזגמ ילוא

 .האולמב התלגתינ המויאה תמאהו תוילשאה לכ וזוגנ -- ונתרייע

 ןויטרפ יל רמא -- "תויחאה וחצרנ ,ךלש אמאו-אבא וחצרנ :תועומשה תונוכנ,
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 (רתסא) ךלש אמא תאו (ןרהא-רשא 'ר) ךלש אבא תא יתיאר ימצעב ,לסוי, -- .דחא

 טּודרּוס שובל היה ךלש אבאש ,םג רכוז ינא .הגירהה-םויב זוכירה-רכיכב ודמע םהשכ

 יתיאר אל תישילשה תא ,יתיאר ךלש תויחא יתש םג .אמא הדמע ודי-לעו ,רוחש ,ךורא

 .(לדירפו הקבר ,הקמולב :יתויחא שולש) "היסורל הטלמנש יל המדנו

 :ייח-ימי לכ יניע דגנל דומעת איהו ,יניע דגנל תאזה הנומתה תדמוע ןמזה לכ

 -רחא .םידוהיה-תדע לכ ךותב .זוכירה-רכיכב םידמוע ,ילש תויחאהו ,ילש אמאו אבא

 לכב דימת הסנמ ינאו ,תבכרה-תנחתל ,תוומה תארקל םידעוצ םתוא האור ינא ךכ

 םתיא תויחל ידכ ,תוומלצ-יעגר םתואב םתשגרה תא ימצעל ראתל םיישפנה יתוחוכ

 ררחתשהל הצור יניאו ,הזה טויסהמ ררחתשא אל םעפ-ףא .םיארונה המיאה תאו טויסה תא

 הציבורבמוד-תדע תאו ,םירקיה יתויחאו ירוה ,םכחכשא םא יכ ,םדבו עמדב עבשנ ינא .ונממ

 אל םא ,םכרכזא אל םא יכחל ינושל קבדית ,ינימי חכשית -- ,הרוהטהו השודקה הלוכ

 ..!יתחמש שאר לע םכנוגי תא הלעא

 (שמש) דבוע לאבימ

 ללכה לא טרפה ןמ

 יתילג םימי-לוע ינדועב יכ ,יתדלוה-תרייע לע ינורכזב רייתשנ דאמ טעמ ,םנמא

 חראתהל רזוח יתייה ,דעומו-גח-ימיל ,הנשב םיימעפ-םעפ קרו ,הל הצוחמש הרות-םוקמל

 ,םידיחי-םיטרפ לש תויומד המכו-המכ ינורכזב ורמתשנ ןכ-יפ-לע-ףא .ירוה-תיבב

 םכותו האנ םרבש ,םש"יעודי םינבר -- :םינושה ויגוח לע ,רוביצה ללכ תא ונייפאש

 םתיפמ םיסרופש ,םינויבאו םילד : םתונמוא-םתרותש .םיימש-יאריו םידיסח ; הקומע

 .םירוהטו םישודק לש הגרדמל םמצע"חוכמ ולעש ,םע-יטושפו הכאלמ-ילעב ; בערל

 שמשה ריאמ"עשוהי 'ר ירומזיבא

 ןקז לעב ,םונצ ידוהי .("שמשיטָאטש רעד,) "הרייעה-שמש, היה ל"צז ירומ-יבא

 הלעה אל וימימ .והזחמ הטמל דע םילבח ינש ןיעכ ול דריש ,ללבודמו בהבהצ ,ךורא

 םימשיארי .הריבע רבוע אצמנו ונקזמ תחא הרעש טמשית אמש ששחמ ,ונקז לע קרסמ

 דומלתל -- ינשה ;הליפתל -- דחאה :םישאר השולשל ויתותיע קלחמו תובהלתהל דע

 רקובה תמכשהב .םינברה לצאו ישארה תסנכה-תיבב וידיקפת יולימל -- ישילשה ; הרות

 הנירו ללהב ויפ חתופו ("רעסַאװ-לגענ;) "םיינרפיצדימ, לטונ ,ובכשממ ץפוק היה

 קיספה אל בוש ,הרמזד-יקוספב ויפ חתפשמו .םימחרב ותמשנ ול ריזחהש לע ,םיהולאל

 יולימ חעשב םג .םוי-ירהצל ךומס .ישילשה ןיינמה םע תירחשה-תליפת תא רמגש דע

 ,הרמזד-יקוספב חתופ היה :הליפת רומאל ויפ קספ אל ,תסנכה-תיב תנקתהב ,וידיקפת

 ,"שאר-לש-ןיליפת,ה תא חינמ היהשכ .תירחש-תליפתב םייסמו תודמעמו םילהתב -ישממ
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 -רחאל קרו -- תורעשב ועגנ אמש הריזג -- ןחלושב ויתועבצא-תוצק תא דרגמ היה
 ריכזהל היה ךירצ רשא לכבו ולצא שרתשה תועבצא תדירג לש הז גהנמ .ךרבמ היה ןכמ
 תא אטבמ ןכמ-רחאל קרו ויתועבצא ףשפשמ ,אעמק ההתשמ היה ,"ךרבתי-ומש, תא
 ."דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב,ב רטופ דימו "םש,ה

 בשיתמ הז רחאלו תצק חונל בכוש היה ,ןוזמה לע ךרבמו ובל תא דעוס היהש רחאל
 הניכהש דומלתה-תכסמל רבוע ."בקעי"ןיע,ב קרפ דמול היה הליחת .הרותב תוגהל
 תכ םושל ךייתשה אל יכ-םא .שודקה "רהוז,ב ושפנ תא הנהמ היה כ"חאו "םויס,ל
 בהא תודיסחה רוקמ תא ךא ,(הרייעל אבש "יבר, לכל "ןוידפ, םע ךלוה היה) תידיסח
 "םייבר,ה לש םיסנ-ישעמ לע םירופיסה תא .הלבק-ירפס ראשו "רהוז, דמול היהו דאמ
 ילע םיחילשה"וידבע י"ע סנ םימעפל תושעל לוכי ה"בקה :הימופב אלגרמ .בהא אל
 םזמזמ היה הרותה-דומיל תעשב ..חילש תגרדמל עיגהל הכוז דחא לכ אל ךא ,תומדא
 -אצוי היה ,ודומלתמ קלח םייסש רחאל .ליהבמו ינחיר התב ותוא הנהמו םחימה ודצל
 ולעש הלאמ "הילע,-ימד תובגל ךלוה ,ברה ינפל םירבד-ילעב ןימזמ ,םינברה ןיב אבו
 "היצזיליביצה,שכ) "הלימ-תותירב,ל בוקר ץע תקבאמ "רעוולופ, ןיכמו תבשב הרותל
 -תיבב התנקנש הקבאב שמתשהל וליחתהו "רעוולופ,ה תא וחינזה ,ונתרייעל הרדח
 .(תקחרמה

 -יתב תא רבוע בוש היה ,תסנכה-תיב תריגסו בירעמ-תליפת םויס םע ,ברעב
 -תחורא תא .הת תייתש בגא ,ודומלתב ינשה וקלח תא םייסמו התיבה רזוח ,םינברה
 -תחורא לכוא היה ,ץיקב ישיש םויב .רבכ םינשי ונלוכשכ ,רחואמב לכוא היה ברעה
 החמשב תבשה-תדועס תא לכאיש ידכ -- ללכ לכוא היה אל ףרוחבו ,םדקומב םירהצה

 .רובידב טעממ היהו ,שדוק הלוכ התיה תבשה .ןובאיתבו

 ךירצ היהשכ ."שדוקה-ןושל,ב הדוסיש הלימ לכ הגה אל ,ישישה םויב ,ץחרמב

 ריינ-תסיפ לכ .אוה שודק םשה יכ .ימשב ארוק היה אל ,"התא, :ילא הנופ היה ,יל
 ,"תומש,ה ןיב עינצמ היה ,יאשידיא ןותיעמ הז םא וליפא ,תוירבע תויתוא הילע ויהש

 .ןתשודקמ וליצאה תויתואה יכ

 רוסמ לעב .הבוטו הרשי ךרדב םכניחש ,וידליל םוחר בא ,תילכתב םימש ארי םדא

 .הבהאב לכה לבקמו בלוע וניאו בלענ .םדא לכל בוט ץילמו ותשאל

 סעפענאמ בייל"שריה 'ר

 םע םוי ותואב ,והאור יתייה דימת .תותבש-יברע ימימ רכוז ינא בייל-שריה 'ר תא

 אקווד אלא ,קלחמ היה םתס םיינעל אלו .םיינעל ןתוא קלחמו תולח ףסוא ,ומכש לע קש

 ,הבדנל םדי וטשפ אל ךא "הממ-עדוי-םשה, םינוזנ ויהו *םיתב-ילעב, ללכמ ואציח הלאל

 ,תופי-םינפ-רבסב ותוא תולבקמ ויה ,בייל-שריה 'ר תא וריכהו ועדי תיבה-תורקע לכ

 .םדוירשב-תנתממ םיהולא ןרמשיש הליפתו-הכרב תולמלממו הלחה תא ול תוטישומ

 תוטייחה-תכאלממ ותחפשמ תא סנרפ ישוקבו דורמ ןויבא היה ומצע בייל-שריה 'ר יכ ףא

 וגהנממ הניש אל ףרוחבו ץיקב ; "םיתבה-ןיב, בבוסל אצויו וקש תא לטונ היה הטושפה

 רבועש דע םיחתפה לע בוש רזוחו קשה תא קירומ ,ותיבל רס היה ,וקש אלממ היהשכ .הז
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 ול תוצוחנ ויהש ,תולחה-תסכימ תא אלימש רחאל קר .םהב ליגר היהש םיתבה לכ תא

 .הכלמה-תבש ינפ תלבקל ומצע תא ןיכהל ץחרמל ץר היה ,הקולחל

 היה צ"החא תבשב .םילהת-קרפבו הליפתב ותבוח-ידי אציש ,היה טושפ ידוהי

 ,םהינפב עימשמ היה םיבוט-ןב ךרבא דחאש ,הדגא-יקרפו תוינשמ יעמוש גוחל ףרטצמ

 תולח ףוסיא לש הווצמה םלוא .םידוהיה ללכמ בייל-שריה 'ר טלבתה אל םוי-םוי ייחב

 וא ותשא תא חלוש היה ,בכשמל לפונ היהשכ) רמשמ לכמ רמש הילעש ,םיינע ןעמל

 לש הגרדמל ותוא התלעהו ותוינומלאמ ותוא האיצוה ,(ומוקמ תא אלמל ויצלח-יאצוימ

 .הכרעהו דוחי

 היה בייל-שריהש ,ועדי םלוכ .םירטפנל םיכירכת תריפת :וידיב התיה הווצמ דועו

 םיכירכת-דבמ תוכיתח ורמתשנ ולצא .הרהטבו הנווכב ,האריב וז ותכאלמ תא השוע

 םישוע ויה ,אבצל בצייתהל היה ךירצש ריקי-ןב .תונוש "תולוגס,ל ולצונש ,("שיבעווש,)

 ןמ ררחתשהל הסונמו הקודב הלוגס -- ולגר לא םירשוקו םיכירכת-דבמ תיריב ול

 'ר לא םינופ ויה הלא םירקמבו ,םהל הפי הזכ דבש "ןישיב-ןיערמ, דוע ויה ...אבצה

 לע םג .אבילד אקמועמ תוכרבבו תולהוצ םינפב ותרזע תא טישומ היה אוהו בייל-שריה

 .הבהאב המייקל רמש וז הווצמ

 רלדנסה (ףלוו"רכששי) ליפלעוויכופ 'ר

 קבדוהו ףלוודרכששיל םשה בסוה ךכ-רחא םלוא ,רלדנסה ליפלעוויכוס ול וארק םדוק

 לש שרדמה-תיבב ללפתה .קחודב ומחל תא איצומ היה תורלדנסהמ ."יבר, ראותה ול

 ןייטצה אל םינש יבג לע םינש .הסינכל ךומס ,םורדה ילספסב היה ומוקמו הנזרב ידיסח

 .ןוטיר אלב תוקחדה-ייח תא ול יחו המואמב

 ,ותליפתב עעונתמ ,םיליהת-ירמוא םע םיכשמ :ליגרכ אל גהנתהל ליחתה םואתפ

 -תיבב ההשמ ,םיליהת-ירמוא תא ררועל ומצעל עבק ןכמ-רחאל .רקוב לכ הווקמב לבוט

 תעשב םג .ותכאלמל ללכ ץא אלו תירחש-תליפתמ תחנב ול רזוח .ליגרהמ רתוי שרדמה

 ןיב .החנמ תליפתל םיכלוהל היה ןושארו "םיארונ םימי, ינוגינ לסלסל ליחתה ותדובע

 יפמ אצויה לכל הנווכב ןיזאמ היהו תוינשמה-ידמול די-לע בשייתמ היה בירעמל החנמ

 .אירקמה

 .תונרק יבשוי לש החישל ךפה רבדהו הרייעב בלה-תמיש תא הררוע וז ותוגהנתה

 לחה אוה ,ךפיהל .ךכל בל םש אל אוה ךא ,ול םיגעול ףאו וב םירטנקמ ויה הליחת

 םגו וינתמ לע טנבא רגחו ויתואיפב ךיראה ,ונוק ןיבו וניבש םינינעב רתויו רתוי קדקדמ

 םישנאה וליחתה טאל-טאל ,ןכא .םיליהת תרימאבו תווצמב וליגרהו וירחא ךשמ ודלי תא

 -תיבמ האיציו הסינכב ךרדה תא ול םינפמ ,םולש ול םידקהל ולחהו וילע םתעד םינתונ

 ,ליפלעוויכוס ,ייה, : בוש וילא ונפ אל התעמ ,"יבר, ראותה תא ול ופיסוה ףוסבלו ,שרדמה

 ,שחלתהל וליחתה םישנ ..."יל בישקהל ךבוטב ליאוה ,ףלוו-רכששי 'ר -- אלא !אנ עמש

 ןעמל ,וב ןניע תתל שרדמה-תיב ףס-לא ורהימ "ורהטינש, ולאו ,םימת-קידצ אוהש

 ...םירתסנ ו"למ דחא אוה : םישחלתמ ולחהש ,ינרכוז .הולא-תכרבו שודק-ערזב הניכזת
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 סעניב קיזייא 'ר

 ינא .ארפס אלמ אנצ ,רוהנ-יגס ,שמחו םישש ןבכ אוה היה הנושארל ויתרכהשכ
 דומלל הזע הקושת םע אנליווב "סליימר, תבישימ יתרזח ,הרשע-שמח ןב זא יתייה
 יאנתב הכאלמ דמלאש ,םכוסו השדח "הבישי, ילע תופכל הצר אל ל"ז יבא .הכאלמ
 ןילוטס ידיסח לש "לביטש,ב ללפתה קיזייא 'ר .דומלתה-דומילל ימוימ קלח שידקאש
 .דומלת ולצא דומללו ותיבל וליבוהל לטוה ילעו

 ותרטקמ תא םטפמ ,ותטמב בשייתמ קיזייא 'ר היה ,"לביטש,המ םירזוח ונייהשמ
 םימעפל ,בישקמ היה אוה ,דומלתב ירועש תא וינפב ארוק יתייה ינא .דומילב ליחתמו

 הארמבו איגוסה תנבהב יתואיקב לע דומעל ידכ תולאש ילע השקמו אסריגה תא ןקתמ

 ןיינעמכ ול הארנש םוקמבו ,"רהוז,בו רסומ ירפסב וינפל ארוק יתייה ןכמ-רחאל .תומוקמ
 היהו האנה בורמ ויתפשב ץמצממ היה תומוקמ םתואב .וילע רוזחל ינשקבמ היה רתויב
 התיה ,"רהוז,ב ןכו ,םישרדמבו דומלתב הברה ותואיקב ."רעסיז עטַאט ַא,-ב ריטפמ
 רזוחו יתועט לע ףכית ינדימעמ היה ,תחא הרוש לע גלדמ ,תופייע ךותמ יתייהשכ .אילפהל

 .יתרסחהש םילמה לע ינפל

 ןזחה םחנמ 'ר

 ?הליפת-לעב, םשה .ול התיה אל הלהקמ ףאו הליפת"יקרפ רש היה אל םחנמ 'ר

 ."ןזחה םחנמ, ול וארק כ"פעא ,רתוי ותוא םלוה היה

 וירוחאל הטונ ושארשכ בוחרב ךלהמ היה ,הזר אלו ןמש אל ,תינוניב המוק לעב

 ויפתכל דומצ ושארו ללכ ףרוע ול היה אל וליאכ ,הארנ אל ופרוע -- הלעמ יפלכ וינפו

 ויתולמ חלוש היהו וחיש-ןב לש וינפב טיבה אל ,רבדמ היהשכ םג .םהיניב הציצח ןיאב

 ..השא ינפב הצצה ידיל אובי אלש -- !המל יאה ,הלעמ יפלכ

 קר .ןילוטס ידיסח לש "לביטש,ב יול וארקש יפכ ןזחה וא ,"הליפת-לעב,ה היה

 הרומש איהש ,ותליפת ךרדמ יתמשרתה ךכ לכו הביתה ינפל רבוע ויתיאר תחא םעפ

 לחהו ,הסינכ לכ ילב ,םר לוקב ,ודמע דיל ונדועב ,הליפתב חתפ אוה .םויה דע ינורכזב

 הליפתה-דומע לא שגינ אוה ךכ .ותילט ילושב תוזחוא וידי-תופכשכ וילגרב תולק ףפוטמ

 טילפה ויפ .הליפתה-תיב תרקית תלוז רבד האור וניאו תודקוי ויניעו תוריאמ וינפשכ

 םוקמב עגר-ףא דמע אלו רוחאו-םינפ ופוג לכב עעונתה אוהו ,המוצע תוריהמב םילמה תא

 ונורג ךותמ תורדרדמ םילמהו ,וילגרב ללוממ ,ןידדצל וידי טישפמ ,ץפוק ,דקור היה .דחא

 .קש ךותמ םיכפשנה םיזוגאכ

 ,ןאכלו ןאכל "דחא,ה תא בבוסמ :"דחא,ב עיגמ היה תוימשגה תוטשפתה אישל

 רָא-דָא'ב םייסמו המישנ ספא דע "טצלפ,ב ךישממ ,ותמישנ תא רצוע ,הטמו הלעמ

 המכ לש קחרמב תעמשנ התיה ,ולש "הרשע-הנומש,ה תשיחל וליפא ."תוציפק יתשב

 עעונתמו וידיב "דומעה תא קיזחמ םא יכ ,רוחאו-םינפ עסופ היה אל זאש אלא ,םידעצ

 ותרקוע הניא ךא ותמוק תא הפוכ ,דצ-לא-דצמ ותלטלטמ הרעסש ןליאל לושמ -- הקזחב

 קבאנ וליאכ .יאלע רואב ונרק וינפ ךא ,ותליפת תא םייסמ היה עזוימו שולח .ומוקממ

 .ול לכויו ליא םע
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 .הנושאר העימשמ טעמכ ,םינוגנ טלוק היהו דאמ חתופמ היה ולש העימשה שוח

 "יבר;ה ומיע איבהש שדח ןוגינ לכ ריבעהש ישארה רוניצה היה אוהש ,אופיא ,ןבומ

 -ןיב תילולפאב ,"לביטש;ב תכרענ התיהש ,תבש לש תישילשה הדועסב .וירוקיבב

 ."ןיפיסכד אלכיה ינב, :ןיפוסכה-ינוגינב בלה-ימינ תא דיערמ םחנמ 'ר היה ,תושמשה

 םיכלוה םיללצ יפופא ,םיקובדו םיפופצ םיבושי ,םינטקה ,ונא ונייה תע -- ,תאז העשב

 ללחב ונילעמ ופער םיברעו םיכשוממ םילילצ תע ,השודקבש טטר יזוחאו םיבעתמו

 אתורעתה לש חור ונב םיכסונו בלה תא םיטבוצ ,םינגנתמ םינוגינ תע ,הז *"טעומ-שדקמ,

 .ןדעה-ןגבש "םישישמ דחא; םימעוט ונייה תאז העשב -- ,אליעלד

 הדעה-יבושחו םינברהשכ ,*הווצמ-תוצמ, תייפאל םיפסאתמ ויהשכ ,חספה גח ברעב

 היה ,רהנהמ םימ בואשל םיאצוי ויה "םיבוט-ינב,ו םיטוטאז להק םהירחאו שארב

 -יקרפב ארוקו דמוע םחנמ 'ר היה תוצמה תייפא תעב .ךרדה לכ רשו ךלוה ןזחה םחנמ

 םיאלממ ויה םיחכונה לכ "!םייחל התשנ, :לוקב זירכמ היה הכאלמה הרמגנשכו "ללה,

 םינהנו ?לכהש, לוקב םיכרבמ ויה ,תוצמה תייפא רחאל ורייתשנש רהנה-ימ םע תוסוכ

 ..רמושמה ןייהמ ותש וליאכ וללה םיכזה םימהמ

 ."הכולמב-רידא, לע חצנמו םידיסח להק וביבס ףסוא םחנמ היה ,חספ לש ןורחאב

 םיפרטצמ םלוכ ויה *ךל יכ ךל,-ל עיגהשכו ןומזפהמ דחא קוספ רש היה ,רותה יפל ,דחא לכ

 .הלהקמל

 ןמצלז בקעי 'ר ברח

 .ותדע-ינב לכ לע בבחתנו הארוה-הרומו בר תלעמל הלעתנש ,הציבורבמוד דילי

 םיאב ויה תורחא תולשושמ םידיסח םג ךא ,ןילוטס ידיסח תדע תא שמיש ותונברב

 םינפ-רבס לעב .ול רז היה אל רומוהה דוסש ,וכוליהב לקו ,חקיפ ידוהי .וינפב ןיידתהל

 ,ץרמנ ולוקו ורובידב ריהמ היה .תורדוחו תודקוי ויה ויניעו וינפ תא רטע רוחש ןקז ,האנ

 .ורבדל ולחי םלוכו הנובתב ותדע תא גהנ .השקונ אל ךא

 ןחלושה דיל בשוי היה ,םירחאה ויקוסיעב וא ,הרות-ןידב דורט היה אל ברהשכ

 ויהשב .וינויעב עוקש ולוכו ישירח ןוטב ול םזופ ,םירפסב ןייעמ ,םיחרואה-רדחב ,ךוראה

 אד-לע לאוש ,אמלעד-ילימב חתופ ונחלוש ביבס םיבישומ היה ,וינפב םיאב ןיניד-ילעב

 תשרא הטועו קיספמ היה ,וז הלק החיש רחאל .אמויד-יניינעב םימשר ףילחמו אה-לעו

 ..."ונניינעל שגינ התע ,ונ, : תוניצר לש

 ןמזה-תויעבב םינד ויהו ,ויברוקממ ,"אתרק-יריקיא ולצא םיפסאתמ ויה םיברעב

 לע םירופיס םילגלגמ ויה תוחישה ןתואב .ןימח תייתש בגא ,םיער-תוחישב םילבמ וא

 .ב"ויכו םירתסנ ו"ל ,םיסנ-ישעמ ,םיר"ומדאה

 הרוביד .הינפ לע םיכוסנ ןחו ךורש ,התיה הנידע השא -- תינברה הקבר -- ברה תשא

 לע הפיסוהש ,תחא הדבוע ינרוכז .תסעוכ היתיאר אל םעפ-ףאו ףטוש ,עיגרמו טקש היה

 הידיבו השא הסנכנ רשאכ ברה תיבב יתייה .ץרא-ךרדו דובכ םג הל יתשחרש הביחה

 -יברק ךותב ויתועבצאב טטיח ברה ."הלאש. הררועתנו ונטבמ ואצוה ויברקש ;טוחש ףוע

 איצוה .םירפסה-תואבטצא לא שגינ ,ויתועבצא בגינ ,עגרל קיספה ,טטיחו טטיח ,ףועה
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 ,םייברקה ןיב ויתועבצא סינכה בוש .תוחותמ וינפו טומק וחצמשכ ,וב ןייעו םהמ דחא

 1הז םגפ לע ךתעד המ ,יטיבה ,יל'הקבר :תינברל הנפ םואתפו בטיה םהב לכתסה

 ןבגינ םימב וידי תא ברה לטנ זא .הרמאש המ שחלב ול הרמאו הלכתסה ,השגינ תינברה

 זירכהו ,הינפ תא םייתניב וסיכ הדרחו תומימגעש ,השאה לא הנפ ףוסבלו טאל-טאל

 .יףועה לש ןיוצמה קרמהמ ונהתו תבשה תא יכרע .התיבה םולשב יכל !רשכ :החטיבב

 ..."תולאש, קוספל תעדוי תינברה הקבר םג ,תעדוי תא : ימאל יתשחל ,התיבה יתרזחשכ

 ןי*טשרוב סענאמ

 םוקמ לכב דסחויהקדציישוע

 ל"ז ליוולווירכששי 'ר רלדנפה

 ,שרדמה-תיבל וכוליה תא האר אל ימ ?רלדנסה ליוולוירכששי תא ריכה אל ימ

 תווצמ רמוש ידוהי ? םימש-ימשל תרדוחה ,תינלוקה ותליפת תא עמש אל ימ ! ללפתהל

 .רלדנסה ליוולו רכששי היה והומכ ןיאמ םיהלאב קבדו

 ,רלדנסה באז רכששי היה ,רחשה דומע הלע קרשכ ,תותבשב ,הנשה תומי לכב

 ;בבלמו םיענ לוקב ארוקו םיפגומה תונולחה יסירת לע קפוד ,הרייעה תובוחרב רבוע

 ! "ארובה תדובעל ,םילהתל ומוק ,בקעיו קחצי ,םהרבא ינב ,םירשכ םידוהי;

 לש וחתפל ליוולו רכששי דימת םידקה ,םיטהולה זומת ימיבו םירקה ףרוחה ימיב

 תא ותפכל שבוח ,האולטה ותטופק תא שבול ,רחשה תולע םע םיכשמ היה .ד"מהיב

 .ץרו ולקמ תא לטונ ,טפורמה ועבוכ

 ,שרדמה-תיבל סנכנשכ אלא ,"בוט רקוב, תכרבב שיא םוש ומידקה אל ךרדב

 לכ .תובבל-ערוק ,םר לוקב ורמאנ *תוכרב,ה .הליפתה ינפלש תוכרבב אוה ליחתה

 .ומיחרו וליחדב ,שדוק-תאריב תאטובמ תוא לכ ,הרורב המעטהב -- הלמ

 ,םיצומק ויפורגא .הבגשנ השודק לש טהל ,לודג דחא טהל -- ולש וינפ תשרא

 היה ,"תוכרב,ה תא רמגשכ .תרעובו תדקוי תחא הליפת -- ולוכו המימשה תואושנ ויניע

 הלחה ברה אבשכ .ינשה ןינמל ,ייצמוחנ 'ר ברה אבש דע ןיתממו קסומה רונתה דיל בשוי

 .*רוביצ,ב הליפתה

 לוק ,זלוקו הצחמל תומוצע ויניע ,שרדמה-תיב תניפב זא דמוע רלדנסה ליוולו 'ר

 ,הליפתה תא רמוגשכ .ותליפת תא םייסמ אוה המוצע תוקבדב .םיקחש עקוב ,הירא תגאש

 ,שונא ידסחל קוקזש ימ .הרייעב םיאצמנה םידורמ םיינעב רכזנ אוה .ותיבל ץא אוה ןיא

 .ןמחר באכ רלדנסה ליוולו 'ר היה הלא לכל .יווד שרע לע ךפהתמו הלוחש ימו

 תיבב רג ,ומצע אוה .םיאכלחו םיינע תבוטל ףסכ ףוסיאל שידקמ היה ויתועש בור

 תא חינזמ היה ,ללכה ינינעל הלודגה ותורסמתה ללגב .םידליב היה לפוטמו עוערו ןטק
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 הקיתשמ היה ,הסנרפה רסוח לע וילע הננולתה ותשאשכו .ובער וידליו ותשאו ,ותדובע

 יאטחת לב ,ךלעב לע ךבל ערי לא !יתיער ,םיקלאב הרס ירבדת לא, :תחנב העיגרמו

 ."ינוזמ ביהי ,ייח ביהיד ןאמ -- תבלוח זע םג ,ה"ב ונל שי ונישארל הרוק ! ךנושלב

 ויתופיאש לכו ינויצה ןויערל דאמ רוסמ היה ,תוימורתהו תולענה ויתולוגס דבלמ

 .וייחב י"א תא תוארל הכזיש ויה

 גגומתמ היה ,"בושת םימחרב ךריע םילשורילו, : קוספל הרשע-הנומשב עיגמ היהשכ

 ,שרדמה-תיבב םיפסה תומא ודער יכ דע המוצע תובהלתהב ויפמ ואצי םילמהו ,תועמדב

 העיגהשכו םירתסנה ו"למ דחאל והובשח ,הרייעב .רלדנסה ליוולו 'ר היה הזכ

 .רלדנסה ליוולו םג ,ןבומכ ,םכותב היה ,הטיחשל ולבוה הרייעה-ינבו הלודגה האושה

 אתרטוז אתלמ ואל ,םשה-שודיק לע גרהיהל, :ולמלמ ויתפשו שאר-ףוקז ךלה ךרדה לכ

 .."! איה

 ל"ז ןמצלז הכרב

 ךנחמה .ןמצלז סחנפ 'ר -- איניפ 'ר לצא ארמגו הנשמ יתדמל ,אילט אניוה דכ

 בשחנ אוה .ךרד-םימתו םימש ארי ,דיסחו עונצ ,בוט ידוהי היה ןמצלז סחנפ .ךירדמהו

 .וידימלת ןיב תונמהל וכז הלוגס-ידיחי קרו .הרייעב םילועמה םיכנחמה ןמ

 ,הכומנ התיה ,רדחה תרקת .וידימלת םירשעל טלקמ-םוקמ שמיש ,רצו ןטק רדח

 הנומשמ תולבל ,"רדח,ה ידלי ,ונייה םיחרכומ הז רדחב .םימוקעו םיהכ -- ויתוריקו

 ינש רדח .תחא העש הכראש ,םיירהצ-תחוראל הקספהל ץוחמ ,ברעב הנומש דע ,רקובב

 .תושפנ עבש התנמש ,ותחפשמו סחנפ יבר לש וירוגמ םוקמ ושמיש ,ןוחבטמו

 ילא השגינ ,סחנפ יבר לש הריכבה תבה ,הכרב ."רדח,ב ןושארה ימוי תא ינרוכז

 םהב -- הרמא -- ריבכמל ,ץמרב םייולצ םיחופת ונל שי ? בער התא אמש, :ינתלאשו

 ."ךדבכל הלוכי ינא

 ."םיירהצ תחורא לוכאל ךלנ טעמ דוע ?םואתפ המ, :הל יתינעו ,השוכמ ופח ינפ

 בער אמש, :היתושקבב ותפיצמו ,רחא דליל תלפטינ הכרב התיה ,םעפ ידמ

 הנייטצהו הליג ינב ראשמ הכרב הלדבנ התונטקמ "!והשמ ךל רסחי אמש, "?התא

 .חבשל תויוארה תוימורתו תובוט תודימ ,בוט יפואב

 ינרדומה רפסה-תיבב דומלל יתלחתהו ויתבזעשכו ,סחנפ 'ר לצא יתדמל םיתנש

 ךותב הרמתשנו סחנפ 'ר לש ותנשמ ינממ החכתשנ אל -- ןמצלוה בקעי-עשוהי לש

 םיעונצה הינפ תא יניע דגנל יתיאר דימת .יתחכש אל ,הכרב החונמה תא םג .יעמ

 עומש .תלוזל התוריסמו הלש תוירבה תבהא תדימ תאו ,תובידאו םות םיקיפמהו

 ,תולדהו ינועה תונכשמב תרזוח התיה אלא ,הילגר ונכשי אל תיבבש ךכ-רחא הילע יתעמש

 .םהל רסחי המ תרקוחו

 הכרב התיה .אוהה תיבב .הינע החפשמ הרג ,רהנה תפש לע ,עוערו לפש ,ןטק תיבב

 -תבוט הרוחבל הכרב המסרפתנ ךכו .םידגבו ןוזמ יכרצמ םשל האיבמו העובק תרקבמ

 .ןייוצמ יפואו לכש-תבר ,בל
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 תולובג שוטשיט תאפמ .לזגהו דושה סומלוב ונלש רוזיאה תא ףקת 1918/19 תונשב
 תויפונכ .ונתרייעב הררש היסומלרדנא .ןיקתו עובק ןוטלש היה אל ,םימוחת בובריעו
 גרה לש םימד לושחנ -- ויטעבו הציבורבמוד ונתרייע תא ודקפ הרולטפ לש תונייוזמ

 .דועו בלגה ןמספ םייח ,טחושה קחצי 'ר :םהיתבב וחצרנ הלאה םיפורטה םימיב .תוטיחשו

 .םיקקזנל הרזע הטישוהו ,עישומ ךאלמכ הכרב העיפוה ,זא םגו

 הרדתסה איה .תדלומל תדקוי הבהא הבריקב הטהל ,לכ רסוחו םוריעב ,הצרא התולעב

 שפנו בלב .תוכורבה היתולועפל בחרנ רכ האצמ םשו ,םילוח-תיבב הינמחר תוחאכ

 הקדצה-תורבח לכ .הדי לע רזענ ,לרוג-הכומו םוי-השק לכו ,םיאכלחה םילוחל הרסמתה

 -בד לכל הבחרו הבידנ דיב תמרותה הכרב תא וריכה ,הנידמבש תובישיה לכ ,א"ת ריעב

 .הקדצבש

 הלענה התוחילש תא האלימ ,ב"הראל הלכ-תסנכה תבוטל ,החילשכ החלשנשכ םג

 ,תולודגה םירעה לכב הרקיב ,תינופצה הקירמאב הכרב התהש הנש יצח .רשייבו דובכב

 תא הביזכה אל הכרב .הלכ-תסנכה תבוטל תצרמנ תובהלתהב המאנו תופיסא הסניכ

 הרזחשכ .הרבחה תבוטל לטובמ אל םוכס רבטצנו -- רלודל רלוד הרגעו הפסא : היחלוש

 איה ךא ,הברה התדובע תרומת םייסמ םוכס הל קינעהל ,הרבחה ינקסע וצר ,ב"הראמ

 .תונטקה היתואצוהמ ץוח ,לבקל הברס

 יתחלשנ ךכ םשל יכ -- הנעט -- ,הרבחל םה שדוק הקירמאב יצמאמו יתדובע לכ,

 ."םשל

 ירקבממ התיה איה) ןג-תמר די לע ,רדימע-תמרב ,יתרידב הכרב הבשישכ ,תחא םעפ

 תדבוע תא ןמזה לכ ,ץראב תַא םינש תורשע ,הכרב ,יל ידיגה, :היתלאש ,(םיעובקה

 הקנראל השגינ ,הינפ לע עיפוה לק ךויח .התנע אל הכרב *? ךפסכ ןכיה ,החיוורמו

 !יפסכ םה הלא, :הרמאו .תונוש תובישיו הקדצ-תורבח לש תולבק תואמ האיצוהו

 הלאה םילמה תא הרכזא *!קופס תאצומו היח ינא הלאב ,םייחב יקלח תנמ וללה תולבקה

 .םה םעט לש םירבד ,הימהאו

 תששוח ךניאו ךילגר לע הסח ךניא ? לגרב תכלל יברת המל, : הירכמ הל ורמא םעפ

 והוכילוי ןאל עדוי אל ,רמוח ץורק ,םדא-ןב, :לק קוחצב התנע ךכ לע ,"? םיכרד תנכסמ

 תא אצמי דחאו שוקי חפמ לצומ דחא .םימש ידיב לכה -- תודעומ וינפ ןאלו ,וילגר

 ."! חוטבהו טקשה ונועמב ותומ

 לע תימצע הברקהב הקדצב ,תובידאב ,שעמ רשוכב ונייטצה הילעפמו הכרב ייח

 'דב החטב היכרד לכב .םיקלא םלצב ארבנה לכל שפנ תוריסמ ודוסיש הלענ רבד לכ

 .תוירבה תבהאו םימש םשל ויה היתולגעמ לכו

 .הרשיהו הבוטה ,המימתה ,םישנב הרקיה ,הכרב לש רהמנהו רמה הצק לע באוד יבל

 הרשי ,הלודג המשנ .קדצהו םותה יאלמ הייח תא החפיק ,ביבא-לתל ןג-תמר ןיב ,ךרדב

 .יח לכל םייח הקבש שעמ-תברו

 .לכ יפב הכרבל היה המשש ,הכרב תא ורכזיו םירכוז ,היריכמו היעדוי לכ



 ירדהי'חיטבא .א

 ןמצלז הכרב = הרייעה תב

 לארשי-תב לש ונימב דחוימ סופיט ;ףלוחה רודב תומסרופמה הציבורבמוד תונבמ

 ,בייל-הדוהי 'רב סחניפ 'ר ,היבא .ןהב הכרבתנש ,תולענ תונוכת תלעבו שפניתרקי

 םיבהלנה םידיסחהמ היה ,תובר םינש לארשי ידליל הרות ץיברהש ןיירוא-רב ידוהי

 ךניח הז אבאש ,רבדה אוה יעבט .יברה לש םיברוקמה וידידימו ןילוטסמ ר"ומדאה לש

 םירמ-הטיא תינקדצה ותשא לש התרזעב ,הרוהט תידיסח-תיתד חורב ויתונבו וינב תא

 ה כ רבב ויתואצות תא ןתנ םירוהה ידי לע ערזנש ערזה .הצינ'זרבמ רייג רשא 'ר תב

 םג ,התדלומ-תרייעב םג ,תומדא-ילע הימי לכ ךרואל הילעפו הישעמב הכרבתנש וז

 .לארשי-תמדא לע ,תדלומב -- הנורחאלו ,םיברה הידודנב

 ןיבש תווצמה לכ תא המייקבו ,ןילוטסמ יברה רצחל הבל לכב הרושק התויה םע

 שידקהל העדיו ,הירוענב ,התרייעבש ינויצה-גוחל ה כ ר ב הכשמנ ,תוירבלו םוקמל םדא

 םיכרצנל םג הגאד העש התוא .היחוורמ ףאו החוכמו הנמזמ הברה תינויצה הלועפל

 .הל הצוחמו הציבורבמודב הטלבתנ ךכו ,תונוש תורוצב ,הרזע-תודסומלו

 הכ ר ב הרמג ,לארשי-ץראל םיצולחה םרז רבגשכ ,תישילשה הילעה תישארב

 תשדחמה לארשי-ץרא םע םיישפנה היתושגר תא גזמל הפיאש הל התיה .תולעל הבלב

 רפסמ םינש ץקמ המישגהש ,ןויערה תא הבזע אל התחפשמ תודגנתה ףא-לעו ,הירוענ

 הגאדש איהו ,תיבב הרוכבה תבה ,ה כר ב ,איה הראשנ ,היבא רטפנשמ .(1926 תנשב)

 תיינקהלו םתלכלכל הגאד ,םכוניחב הלפיט איה .הריעצה הרובד התוחאלו היחאל ,המאל

 החפשמה תוגאדב העוקש התויהב .*תיבה-םא, :ורמא הילע ; םייחב-ךרדו תועוצקמ םהל

 ,הלוכ התחפשמל המצע תא השידקהו םידומילב הכישמה אל ,המצעל הכר ב הגאד אל

 .התלע איהו ,החפשמה דיתע תחטבהל דעצכ םג לארשי-ץראל התיילע תא התארש דע

 תאשל העדי איה לבא ,תדלומב התטילק תפוקתב הכ ר ב לע ורבע םישק םמי

 לע המייקתהו הדובעל התנפ איה .רודה-תב הצולחל יוארכ תולגתסהבש לבסה תא

 ,םילשוריב ךלוו ר"ד לש םילוחה-תיבב תוחאכ ,התדובעמ חיוורהל החילצהש ,םועז רכש

 התנב ,הצרא התוחאו היחא ,המא תא התלעה איה .דועו ,םהיתבב םילוחב תלפטמכ כ"חאו

 .ץראב ןאכ ףא החפשמל תגאודה התיהו ,החפשמל ,ביבא-לת ןופצב תיב

 בושייה לע ורבעש ,ןגמו הדובע לש םיבר םירקמב תבדנתמ תויהל העדי איה

 הירבט ,הפיחב ןכו םילשוריב ,א"תב) ץראב םיבר םיבוט םיתבב .הנידמה םוק ינפל

 הלעמל תינבדנהו ,עייסלו רוזעל דימת הנכומה ,תינקסעה ה כ ר ב תא וריכה (דועו תפצו

 תוחילשל המתרנ ,םיילאיצוסו םיינרות תודסומב הכמת רקיעב .התלוכימו היתוחוכמ

 .הנמאנה התוחילשב החילצהו ,יפורטנליפ דסומ תבוטל ,תירבה-תוצראל

 .ד"ישת תנש זומת גייל רוא ,םיכרד-תנואתב הייח תא החפיק איה
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 םרז הרש

 םיבוט םישעמל למס

 םינשב תורשע ךשמב ונרכיהש ,הציבורבמוד יאצוי לש תוטלובה תויומדה תחא

 ,לארשי-ץראלו היריכמל ,התחפשמל שדוק ויה הייח לכ .ל"ז ןמצלז הכרב איה ,ונצראב

 -יתבל ביבא-לתמ םילוח-רוקיבל הידיב םיילענה םע תותבשב לגרב תכלוה התיה

 ןתחל שי הציבורבמוד ישנאמ ימ לצא העדי דימת איה .רמושה-לתו ןוסנילייב םילוחה

 .הילא ונפש ינפל ,םהל התרזע איצמהל הגאדו ,הלוח ימ ,תיב תונבל שי ימ לצא ,םידלי

 הנושארה התיה ,הציבורבמוד ישודק םש לע דסח-תולימג-תפוק לע רבדל וליחתהשכ

 .וז הרטמל ףסכ ףוסאל הבדנתהש

 ןמזב סייגתהל הכלה .השפנ-ימינ לכב הבהא לארשי-תנידמ תאו לארשי-ץרא תא

 םינודעומב תרזוע התיה םלוא התוא ולביק אלשכ תבזכואמ הרזחו רורחישה-תמחלמ

 .אבצה לש

 תוומהש דע ,שפנה-תוממורתהל והשמ השפיח דימת .תקהבומ ןילרק תדיסח התיה

 .תינלטק םיכרד-תנואתב התוא ףטק ירזכאה

 -םוקמ הרדיס איה .םייחה-ןוצר תא הכר ב הדביא זאמו ,המא התמ ןכל-םדוק הנש

 יל ןיא ,יתרמג רבכ םייחב ידיקפת תא, :יל הרמא םעפ .אמאה די-לע הליבשב הרובק

 תוריסמה הלא הירבדב ופקתשהו ."תומל הכירצ ינא םג ,הנניא אמא ,תויחל ימ ליבשב

 ...התברקבו התיא דימת תויהל ,המאל השחרש הבהאהו

 ב

2 
 נא

 ר
 יט 2

 עי
 עי יי יי טי
 א 2
 ו ו

 ו

2 5 - 

 ר

 7 א

2 
0 
: 

2 

 (םירשעה תונשב) ינויצ רעונ לש הצובק
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 (קינ'צפ] רודזןג הרימ

 םיישיאה תונורכזה תריגממ

 ...רשנל תחתמו לעמ

 הלוכ :המצע הציבורבמוד תא ריכזהל ילבמ ,הציבורבמוד ישנא לע רבדל ןיא

 ! ונלש עודיה רשגה -- ,רשגה םלוכ לעו !רהנהו ;קריו תורעי ,תודש תפקומ

 ןיב םירבוע ויה ,הרייעל תבכרה-תנחתמ ועסנשכ .וב רובעל רשג םתס היה אל רשגה

 ,הרייעל תאז הפי הסינכ .רטמוליק טעמכ וכראש ,רשגב םיכישממו םיצע תורדש יתש

 .היבשותלו הילא הביח תררועמ התיה

 יפל) יקנעה ןינבה ןכמ-רחאלו ,םינטק םיתב רפסמ םילגתמ ויה רשגה לש ופוסב

 רחאל קר .ןמשל לעפמהו חמקה-תנחט ,למשחה-תנחת ,ןמרב בייל 'ר לש (זא לש םיגשומה

 .("סאג ייסאש, -- שיבכה בוחר) ישארה בוחרה לש םיתבה תורוש יתש ולגתנ ןכמ

 תחתמו לעמ -- ןכו ,"ייסאש,ה בוחרב םילויטב רבע רעונה יח לש לודג קלח

 ,תושיגפ ינימ לכ .רשגה לע ידוהי רעונ שגופ תייה ,הלילהו ברעה ,םויה לכ ךשמב .רשגל

 טייש ךות וא רשגה לע תיטיא הדעצ ךות ךרענ הז לכ -- ,תופיסא ,תויוצעיתה ,תובישי

 ."ןירוה, רהנה לע -- ויתחתמ

 םימב העשעתשהש ,הריסב וא ,רשגה לע הליבש ,חרי ליל רכוז אל ונתאמ ימ

 ...? תוריעצו םיריעצ לש םתלהצ לוקל -- ,ויתחתמש םיטקשה

 ...הנושארה "תררופה תכה;

 לוכה .םימודר ויה טרפב רעונה-ייחו ללכב םייחה ,הנושארה םלועה-תמחלמ תליחתב

 וזיעה איהשימ וא אוהשימ םאו ,אתבסהו אבסה לש םינשיה םיללכה יפל גהנתהו להנתה

 .םהל היה יובאו יוא -- תיתרוסמה תרגסמה ןמ תאצל

 בור יפ לע ,אתווצב םישגפנ ויה תונבו םינב .םהלש תא ושע םירוענה םלוא

 ותיב י"ע ,"טנאילפ,ה בוחרב ,םיברעב תורחואמה תועשב ,תודוס ידוסב ,םיאובחמב

 ,בוחרב םויה-רואל שגפיהל .תבכרה-תנחתל ךרדב ,רשגה לע וא ,ןמצלוה בקעי לש

 ירה ,"רדג-יצרופ, ועיפוה םשו הפ םא .ריכזהלמ היה סה -- לוכ-יניעל "דחיב תכלל;ו

 ...המרח דע םתוא ופדר יכ ,םבצמ היה לק אל

 ךא ,םהיניבש םיזיעמה תא רתוי דוע וצמיאו וקזיח תומרחההו תופידרה אקווד ,ךא

 ,םויה עצמאב רוחב םע תאצל הזיעה רשא -- תב .םקבאמב םיחצנמ ויה דאמ םיטעמ קר

 : דוע המו ..השוב בורמ עקרקב םהינפ תא םישבוכ ויה הלש םירוההו ,יאנגל המתכוה

 !הנעמל רחב היבאש ,הלעבמ שרגתהל הזיעה רשא -- תב

 -תמחלמל תאצלו הפכב השפנ תא םישל הזיעה ,הציבורבמודב תונבה תחא ,הנהו

 תב יתרכה .םייאמצעו םיישפוח םייחב תבה-שפנ הקשח יכ ,התביבסו התחפשמ םע שדוק

 ,הלעבמ השורג זא רבכ התיה איה .המש דלעפ הרפישו -- ,הציבורבמודל ונאוב תישארב וז
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 םירפס הברה תארוקו הירוב לע תיסור תעדוי ,הדמחנו הפי ,דבלב 19--18 תב איהו

 ,דמולו יטנגילטניא רעונ ,םיגוחה לכמ רעונ-תוצובק התיבה הילא הנימזה איה .תירבעב

 ,הדיצמ וז ןיעמ תוגהנתה לכעל הלכי אל הביבסה .םינוש םיאשונב םיחוכיו הלהינו

 החפשמה תעדל דוגינב ,הלעבמ ןישוריגה השעמ תא הל חולסל הליכשה אל החפשמהו

 המעט יפל אוה ןיא םא םג ,הלעבמ תשרגתמ השאה ןיא יכ ,תלבוקמה העדל דוגינבו

 .החורו

 י"*ע דאמ דבוכמ ,הנומאב רוביצ יכרצב קסוע היה ,הרפיש לש היבא ,דלעפ ןמחנ 'ר

 תעדה שפוח זעמל ,ותב לש התמחלמ דוס תא ןיבהו עדי באה .הרייעה לכו הנזרב-ידיסח

 התוגהנתה תא עיקומ היהו ,הלש שפוחה תונויער םע םילשהל הצר אל אוה םג ךא ,ןופצמהו

 ושמיש -- התחפשמ יפלכ התליגש תונלבוסה ,הרפיש לש הבל ץמוא .הישעמ לע דיבכמו

 .םהה םימיב ,תישיא תואמצעו טרפה שפוח ירחא וישופיחב רעונל המגוד

 החפשמ םש המיקהו בונובלודזל רוגל הרבע ,ןמדלפ סדנהמל תינש האשנ הרפיש

 ,הליג-ינב תא תסנכמ התיה ,םירוקיבל ,הציבורבמודל האב התיהשכ .תפומל תינויצ

 ; הנושארה 'תררוסה תבה, יתייה ינא, : הריכזמו ,הרייעה תובוחרב תוישפוחב םתיא תלייטמ

 תובוחרב דחי תורוחבו םירוחב רבכ וכלהתה העש התוא ."שפוחה ןעמל ונלבסו ונמחל דחי

 .תומרחהו תודגנתה ררועי רבדהש ילבמ ,לוכ-יניעל םיאצוי ויה ריעל ץוחמ לא ףאו ,ריעה

 ..."רנוב ,ה לש דוטי-תפיסאב "הווקתה ,, ןונמה

 םיהמכ םלוכ ;רעונה לע ריבכ םשור התשע היסורב הכיפהמה .1917 תנש ,חספה גח

 תודיחיה ןמ םיידוהיה םילייחה ליבשב ןודעומ חותפל :ללחל העצה הקרזנ הנהו .לועפל

 .ירוביצ חספירדס םנעמל ןגראלו ,הביבסב ונחש ,תויאבצה

 ןמצלז ברהו קינ'צפ ברה ,םינברה לש םתמכסה ךכל הלבקתנ תובר תויולדתשה ירחא

 ,גחה-יכרצ לכ תנכהלו תוצמ תופאל םיעצמאה תא ביצקה "אחספד אחמק, לעפמה .ל"ז

 (דלפנייש "םעטמ, ברה לש ותמכסהב) םע בורב ופא תוצמה תא .שיא האממ רתוי ליבשב

 תא ונרדיסו ונחרט ,ונדבע דחי םלוכ יכ ,וננועמב התיה הלודג החמש .ינקוסה תיבב

 .ונמצעל םגו םילייחל ןודעומהו *רדס,ה

 ,תפתושמה גחה תחמש ףא לע .ןודעומה עבקנ םש ,םורטש רשא תיבב ףסאתה רעונה

 לע וחרפו ודלונ תואמסיסו תויגולואידיא ינימ לכ יכ ,םיחוכיוומ ענמיהל היה רשפא יא

 דחאש ,םיקזח םישוג ינש וטלב םיחוכיווה תרעסב .חכוותהל המ לע היהו הכיפהמה עקר

 וירבחו ריעצה רדניב ."רעשומ ישנא, -- ינשהו "רדניב ישנא, יוניכה תא לביק םהמ

 .םינויצכ ורביד םה ,לארשי-ץראב ילאיצוסו ימואל רורחיש לש ךרד לע תורורב ורביד

 ,ןויוש ,שפוח ,םזילאיצוס לע ורביד םה ,"םיפלקה תא וחתפ, אל וירבחו רעשומ וליאו

 ...תלפרועמו תימתס הרוצב םלוא

 .םייחרזאה םיגוחה ןמ בורל ,הרייעב רעונה בטימ תא הביבס הזכיר תינויצה הצובקה

 םהרבאו (שאר-בשוי) ןוסנורהא רזעילא :ודמע ושארבש ,דעווב ורחבו ונגראתה הלא

 ירבח תא בייחל ,הטלחה הלבקתנ דעווה לש הנושארה הבישיב .(ןגראמהו ריכזמה) רדניב
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 קר שרד זכרמה יכ םא ,הנש ךשמב ,תינויצה העונתה לש םילקש 2 שוכרל ןוגראה

 .דחא לקש

 הרבידש היצנגילטניאהמ קלחו םילעופה-יגוח תא הביבס הזכיר רעשומ לש הצובקה

 ,"דנוב ,ה דמע וירוחאמש ,"יטסילאיצוס רעונ, םשב ןוגריא ומיקה םה .תיסור

 היהש ,ןמרב ר"ד לש הלענה ותוישיאב ,דאמ הבושח תרובגת הלביק תינויצה הצובקה

 םיגוח ןגריאו ונלש תינויצה תורדתסהב םייח חור סינכה אוה .(םייניש-אפור) אבצב ןיצק

 דציכו ,ןויצ תביח לע האצרהל גרבנזייא הפי תאו יתוא ןיכה דציכ ,ינרוכז .תונויצה דומילל

 דע תרכוז ינא .תירב-ינב םניאשל םג ,הרייעה ישנא לכ ליבשב תויבמופ תואצרה ןגריא

 "? םה םואל םידוהיה םאה, : אשונה לע ,אבצה לש םלואב ,תיסורב ,ויתואצרהמ תחא םויה

 .ןלהלש הדוזיפאה תא רפסל ןוכנל ינא תאצומ ,הפוקתה התואמ

 ףינס דוסי לע זירכהל ידכ ,תונכהה לכ תא םישוע רעשומ ישנאש ,עדונ ןמרב אפורל

 תחפשמ לש םבשומ םוקמ ,"טנאילפ,ה לש לודגה ןגב ךרעייש ,יבמופ ףשנב ,"דנוב ,ה לש

 ןונמיהה ,"העובשה, תרישב הלהקמ ידי:לע חתפיהל היה ךירצ ,הז ףשנ .רטאילפ םיפרגה

 חצנמה תא בטיה ריכה ,אבצב ןיצק רותב ,ןמרב ר"ד .תיאבצה תרומזתה יווילב ,יאדנובה

 ריבסה ןמרב ר"ד .םיינויצ םיפשנב םימעפ המכו-המכ ןכל-םדוק הפתתשיהש ,תרומזתה לע

 חצנמה ..."הווקתה, -- יללכה ןונמיהה תניגנ אלל ידוהי ףשנ חותפל ןכתי אלש ,חצנמל

 .ותשקב תא אלמל חיטבהו ןמרב ןיצקה לש וירבד תקדצב ריכה (יסור)

 .תישפח התיה הסינכהו לוכל חותפ היה "דנוב ,ה ישנא לש ףשנה םייקתה םש םוקמה

 חכשא אל םלועל .ונל התכיחש העתפהה תארקל םיכורדו םינגרואמ ,החיתפל ונלוכ ונאב

 חותפל הננוכתהש ,הלהקמה דיל םודאה-לגדה םע ודמעב ,רעשומ לש וינפ עבמ תא

 וילגר לע םק ינויצה להקה !"הווקתה, ילילצב החתפ תרומזתה רשאכ ,"העובש,ה תרישב

 ,ימואלה ינויצה ןונמהה עמשנ ךכו .תרומזתה ילילצ לוקל *הווקתה, תא רישל לחהו

 ...הציבורבמודב ,?דנוב,ה דוסיל יגיגחה ףשנה תחיתפב

 .4+ ץולחה,ל םיפרטצמ "םיבוטיינב;

 לארשי-ץראל היילעל ובייחתה ,ומשרנש הלא לכ ."ץולחה, ףינס דסונ 1918 תנשב

 .תוקרי-ינג רדסל ולחהו םיקיר םישרגמ רכש "ץולחה, לש דעווה .(םירבח ומשרנ בורל)

 ,הלודג התיה היצסנסה .("סאג-לושע) תסנכה-יתב בוחרב ,הלחר-היח לצא היה ןושארה ןגה

 םע :שממ המדא-תדובעב דובעל םילגוסמ "םיבוט-ינב,ש ,ןימאהל הצר אל דחא ףא יכ

 .םירחא הדובע-ילכו םירדעמ

 תלבקל ,ברע-ידמ ףסאתמ "ץולחה, דעו היה ,ןמליפש הקטלז תיבב ,ינויצה ןודעומב

 םשריהל ,דוסי הלזייר הרבחה העיגה דחא ברע .םיפטוש םיניינעב ןוידלו םישדח םירבח

 ,הביחב התוא ולביק ,רדניב רבחה שארה-בשוי תוברל ,דעווה לכ .היילעלו "ץולחה,ל

 תחפשמ לש תבה תא, :תרתסינ הינוריאב םג ךא ,דאמ הליעפ תינויצכ העודי התויהב

 תיזיפ הדובעל לגתסיהל יצרתו ילכות םאה ,החוור-יייחלו קוניפל הליגרה ,(דוסי) ךורטופ

 ,ךלש םירוההמ תויומיענ-יא ונל ויהי, :ופיסוהש ויהו ..."? לארשי-ץראב תלעופ תויהלו

 לודחל ךל יאדכו ,הצרא ךתיילעל ומיכסי אל םעפ-ףא םה יכ ,ךתוא םושרל ונמכסהש לע
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 ונטלחהו התבוגתמ ונמהדנ !יכבב הצרפו םוקמהמ הזז אל הריעצה הדליה םלוא ."הזמ

 ."ץולחה,ל הלבקל דחא-הפ

 םע תינמנ איהו (1922) ץראל התלעש הנושארה הצולחה התייה דוסי (הנשוש) הלזייר

 ."דורח-ןיע, קשמ לש תוקיתווהו תודסימה תורבחה

 דוסי הנשוש םתרבחל הדירפ-תביסמ תעב ,תוריעצו םיריעצ לש הצובק

 .(1922 לארשי-ץראל התיילע םע ,(לאמשמ הינש -- תיעצמא הרוש)

 ..."בהזה"רעונ, לש תיאלקה הווח

 תושרה ,ןמז ותואב .שממ תיאלקח-הווח דסיל טלחוה ,החתפתה "ץולחה, תדובע רשאכ

 ,"ץולחה, דעו .םירכיאל רטאילפ ףרגה לש תומדאה תא הקליח (תיטסיבשלובה) תימוקמה

 המדא ביצקהל ,השירדב הנפ ,(תומייק ויהש תוניגב) המדא-ידבוע לש יביטרפואוק ףוגכ

 .םימנוד המכו המכ לש המדא-תקלח הנתינ ,ןכא .ולש םירבחה ליבשב

 -לבז םע תולגע יתש וענ הצובקה שארב רשאכ ,הווחב הדובעל ואצי םירבחה לכ

 לכ תא ךסב ורבעו ,תיאלקח הדובעל םילכ ינימ לכ םהידיב וקיזחה םירבחה .תומהב

 .םימייקמ האנ םג אלא ,םירבדמ האנ קר אל םה "ץולחה, ירבחש ,תוארהל ידכ ,הרייעה

 .רבדה תמא םא חכוויהלו ןנובתהל םישנא ובצינ םיתבה יחתפ לכב !ריבכ היה םשורה

 לכל רזפתתו םייעובש-עובש התדובעב דימתת תאזה "הירבחה,ש ,ואבינ םלוכ טעמכ

 ,רדניב םהרבא ,(ינדרי) קי'ציב ח"חה .שפנו בלב ןינעל הרסמתה "הירבח,ה םלוא ...חור

 -ירפ תא וארו םייתנשל בורק דמעמ וקיזחה ,םירחאו יקצולס לטנעי ,ןייטשלרפ םהרבא
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 ,הרועשו הטיח לש םג םא יכ ,המדא-יחופתו תוקרי לש קר אל רכינ לובי ופסא םה .םלמע

 קסוע ידוהי "בהז רעונ, דציכ ,אלפב לכתסהל ואב ,םיירצונה הביבסה ירכיא .ב*ויכו

 ..שממ לש המדא-תדובעב

 וראשנש הלא לע בלה באוכ .הצרא ןמזה תצורמב ולע ,הווחב ויהש םירבחה לכ טעמכ

 תא ורסמש ,ןייטשרג ה'צנומו יקצולס לטנעי :ןוגכ ; לארשי תנידמב תויחל וכז אלו םש

 .תויצולחהו תונויצה ןעמל םשפנ

 תוריחב"ימי לש תויוללוע

 החיכש העפות תוריחבה ויה ,ינלופה ןוטלשה ןמזב םגו ,תיסורה הכיפהמה תונשב

 המכ ,תוירבה ונעט ,סאמנ :שממ הריזג הזב האר היסולכואה בורש ,תופוקת םג ויה .ידמל

 ..? ונתוא םיבחוס בוש ...? תוריחבל תכלל רשפא הנשב םימעפ

 וא ,םיידוהי-םייפיצפס ,םיימוקמ םיקומינמ ,תוריחבה לכב תוניינועמ ויה תוגלפמה

 "םיילגר, תדובעב קר היה רשפא ,"תולוק,ה תא גישהל ךא .םייזכרמ םייטילופ םיקומינמ

 ,היה ,רתויב בושחה רבדה .שיאל שיאמ הלומעת ,תיבל תיבמ הכילה ,רמולכ ,תצמואמ

 עיבצה ןטק זוחא קר יכ .ןוכנה קתפה תא וסינכיש חיגשהלו יפלקל םישנאה תא איבהל דציכ

 ,םישיא ,םידידי ,םידליה תעפשהב יפלקל ךלה םירחובה בור וליאו ,תישיא הרכה ךותמ

 ללכ וכלה אל תרחא ,יפלקל םתוא תחקל אובל היה ךירצש ,םיבר ויה .ב"ויכו םינבר

 החיטבהב ,םישנ רקיעב ,"תולוק; איבהל הלודג תיחמומ התיה ל"ז ןמצלז הכרב .עיבצהל

 ...אבה-םלוע םגו הזה-םלוע םג ןהל

 .םגישהל היה השק זאש ,ןוזמ-יכרצ לש ביטרפואוק "דנוב ,ל היה תמייוסמ הפוקתב

 ,ץראווש םיחאה ינש ,ןרקח ל'הרובד ,ןמשיפו רעשומ ויה ,תוריחב הנייהתש הרייעב עדונשכ

 םיפסואו םיתבה-תורצחב ויה םיבבותסמ -- "דנוב,ה ינקסעמ םלוכ -- דועו ,דיילק רתלא

 דעב עיבצי אלש ימ יכ ,םיריכזמ ויה בגא-ךרדו ,חלמ וא רכוסמ םיקש ,טפנל םיחפ

 םימה-באושל ...ןוזמ-יכרצ לש ביטרפואוקה יתורישמ תונהיל ךישמהל לכוי אל ,"דנוב,ה

 ,עוערה ותיב תא ונקתי יכ ,"דנוב,ה ישנא םעפ וחיטבה ("רעריפ-רעסַאוו רעד, רעזייל)

 ודמע אלש ןבומכ -- ;ותשאל תבש-תלמש םגו ,תבשל השדח "הטופק, ונעמל ורפתי

 ..ותשא תאו םיימה-באוש רעזייל תא תוריחבל איצוהל ללכ היה רשפא-יא זאמ .םרובידב

 לש םוי היה .ריעה-שאר ןגס ,ןייטשגנוי ה'ציא 'ר תיבב יפלקל תיארחא יתייה םעפ

 ןיד-ךרועה לש ותשא ,ןמשיפ היסח יכ ,יל ועידוה ,ברעב תרחואמ העשב הנהו ,ץובו םשג

 יתאצוהו יתוחוכ לכב יתצר .רגסיתו טעמ דועש ,יפלקל ןיידע העינה אל ,ןמשיפ ןועמש

 ,ונלש המישרה לש העבצהה-קתפ תא הל יתתנ יפלקל ךרדב .הטימהמ ןמשיפ היסח תא

 םואתפ .קתפה הל היה אל ,יפלקה םוקמל דבל העיגה רשאכו ,התיה הקוחר ךרדה םלוא

 השקיבו הרקש המ ול הרפיס ,וילא התנפ איה ,ןייטשלגייפ םהרבא הרומה הדיל עיפוה

 רשי שיא היהש ,ןייטשלגייפ .א .ינא יתלפיט המעטמש ,המישרה התוא לש קתפ ונממ

 ,הזכ ותס-לילב תכלל ימצע לע יתסח אלש לע ,תישאר :רבדה ול הרח הז הרקמב ,דואמ

 קתפ הל ןתנ אוה .הטימהמ הזכ ריוא-גזמב השיא יתאצוהש ,תינשו ; םייכרבה דע ץובב
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 ,ונייצב ,ןינעה תולשלתשה לע רפיסו ילא אב ,העיבצה השיאהש ירחאו ...ולש המישרהמ

 ...ילש םיאטחה ינש לע יתוא שינעה םג ךא ,"האנוה,ב אטח םנמא אוה יכ

 ומיקה ןוטלשה-יגוח רשאכ -- ,יקסדוסליפ ימיב -- תוריחבל רשקב הדוזיפא דועו

 ןתעפוה עונמל המגמב ,הלשממה םע הלועפ-ףותישל םייתגלפמ-יתלב לש *קולב,ה תא

 הארוה ונלביק ונחנא .ינלופה-םייסל תוריחבב םירחאה םיטועימה לשו תוידוהי תומישר לש

 לש המישרה ןעמל הלועפל סייגתהל ,הלבח-ישעמו םימויאהמ עתריהל אל ,השרווב זכרמהמ

 .השרווב "תוברת; זכרממ ,ןודרוג השמ היה ונלש זוחמב הלש דמעומהש ,םיובנירג קחצי

 -תיב יאבג םלוא ,ןודרוג .מ לש ותופתתשהב ,תסנכה-תיבב תיבמופ הפיסא םייקל ונטלחה

 ונכרע ןכל .וז הרטמל ןיינבה םינפב סנכתהל תושרהל אל "הובגמ הארוה, ולביק תסנכה

 החתפינשמ ,םלוא .הנייסאש בוחרב "רוטרא-טרופ, דיל ,םימשה-תפיכ תחת הפיסאה תא

 .השראוומ חרואהו דעווה ירבח ודמע םש ,תספרמה רבעל םינבא לש רטמ ךתינ ,הפיסאה

 ,"יקסראירוק, תסנכה-תיבל חוכב ורדח ונלשמ תונגרואמ תוצובק המכו ,רזפתהל לחה להקה

 ונמייקו תיבמופ-הפיסא לע רתוול ,אופיא ,ונטלחה .הפיסאב םש ךישמהל וחילצה אל םלוא

 ברעה-תועשב ,תרחמל .ןודרוג .מ לש ותופתתשהב ,םידהואו םירבח םע תורוגס תושיגפ

 ולפנתה םשל ךרדב ; תבכרה-תנחתל חרואה תא תוולל רוד-ןב .א םע יתכלה ,תורחואמה

 ןודרוג .מ) תוצרמנ תוכמ םהידימ ונגפס ונאו "קולבה,ו ןוטלשה-יגוח לש םיחילש ונילע

 .(ושארב השק עצפנ

 +"וי ןימזה ,תוריחבה-םוי ברקתה םע .הדחפההו-רוריטה-ישעמ ורמגנ אל הזב םלוא

 (רוד-ןבו ןוגעב ,ךוטצרבש) םינויצה יגיצנ תא (ראודה-להנמ) תימוקמה תוריחבה-תדעו

 -תדעוומ טקשב קלתסהלו תונוטלשה םע הזה קבאמה תא קיספהל ,תובידאב םהל עיצהו

 תריפסו תוריחבה ךלהמ תא םנוצרכ רידסהל םש ולכויש ידכ) תוריחבה םויב יפלקה

 רעונה יגוחמ בר דודיע לביק אוה וז ותדמעב .גוסנ אלו שקעתה רוד-ןב .א םלוא .(תולוקה

 הנגה-תצובק הנגראתה .ושפנב תירשפא תושקנתה ינפב וילע ןגהל ןגראתהש ,ינויצה

 ביבס םירבח לש תורמשמ ובצוה תוריחבה-םויב .םיחודקאב דיוצמ היה קלחש ,(שיא 40"כ)

 רוד-ןב .א .הרייעה לכב הנגה-תוצובק ובבותסה ןכו ,יפלקה התייה םש ,רלדנס לש ותיב

 לש ריכזמה .שפנ וחצרל תינכת המקרתה תיבה ביבסש ,ללכ עדי אלו יפלקה-תדעווב בשי

 ,דגנתה ,םינותמה ןמ ,רחא ינלופ וליאו ,תינכתה לש םיטוחב-ךשומה היה (קיזַאק) הייריעה

 -שאר .המיזמה לע ול עידוהו ינראסב תיזוחמה תשלובה-שאר םע רשקתה ןורחאה הז

 ,הציבורבמודל ומצעב עיגה ,הלודג הירורעשלו תויטסרד תויוחתפתהל ששח ךותמ ,תשלובה

 .תוחורה תא טיקשהו ,ןוטלשה ישנא תאו רוד-ןב .א תא הכורא החישל וילא ןימזה

 ; ויה ,ליעל תראותמה השרפה לכב םתוריסמבו םתוליעפב ונייטצהש ,ונלש םירבחה

 ,ןייטשלרפ ףסוי ,רעילוז ןמחנ ,ןייטשרג ה'צנומ ,ןוגעב ףסוי ,ךוטצרבש ןימינב ,רוד-ןב .א

 .םירוטה-תבתוכו לקנרפ רשא

 הקבר יתוחאו לרעפיעדניה ימא

 התוישיא תא וריכה ,םיקהבומה ונתיב-יאבמ ץוח ,הציבורבמודב םיבר םא ,ינקפוסמ

 וא יאנזרבה שרדמה-תיבב הליפת יכרצל אלא התיב חתפ תא האצי אלו טעמכש ,ימא לש
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 ,הרייעב תיב םושב הרקיב אל םעפ ףא ,יל רוכזש המכ דע .ליגרה רדגמ םיאצוי םירקמב

 ,הנותחל תכלל םא :המיע המעטו ,םידידיו םיבורק לצא םייתחפשמ םיעוריאב אל םג

 ללכהמ איצוהל ןיא יכ ;היתוחוכ יפל אל הזו ,הרייעב דחא לכל תכלל ךירצ ,'דכו תירבל

 ,בילעהלו רחבומ דיחי םוש

 .םירחא םישנא ,םולשו"סח

 החפשמל התוריסמ םלוא

 םיבורקה ןיב תפומל התיה

 ויה הבלו התיב .םיקוחרהו

 שפנד-רמ לב ינפב םיחותפ

 הבידנ-דיב .הרזעליקוקזו

 הקסע רקיעבו ,הכמתו הרזע

 -שמ הברהל "רתסב-ןתמ.ב

 "צמש ,"םידרוי, לש תוחפ

 עודי היה אל השקה םב

 התיה עובש ידמ .םיברב

 -יבח הזכ תיב לכל תחלוש

 ונייה הווצמה-יחילשו ,הל

 בר ןוצרב .תונבה -- ונחנא

 ,ולאה תויוחילשה תא ונאלמ

 -מל :דימת ונתרהזה אמאו

 ,הענצב הליבחה תא רוס

 -- םילמה תא שיגדהלו

 -תמ יתאבה ,רוקיבל יתאב;

 וה

 -חלוש דיל ולכא םוידםוי

 -בר ;רתויו שיא םירשע וננ

 לש םידכנ ,םינשרד ,םינ

 םידוהי ןכו :ב"ויכו ,םייבר

 קינ'צפ לרעפ-עדניה תינברה וצלאנו םישק ויה םהייחש

 -חלו ,ריעל ריעמ דודנל

 תוחפשמ םויקל הסנרפ שפ

 םידוהיה לכ -- .ןקריפל ועיגהש תונב ןעמל הינודנ ףוסאל וא םידליב תולפוטמ

 ךויחבו ןחב םישנא ברקל העדי איה .האלמה התכימת תא ימא תיבב םיאצומ ויה הלאה

 השיא לע םחיר אל ררוצה .םיאכדנהו םיבאודה לש םבל-תורירמ תא גיפהלו םידחוימ

 ,ינראסב ףתושמה םיחאה-רבק לא הנורחאה םירוסיה-ךרד תא התשע איה ;וז הדיסח

 עבש ותשאו קחצי םנב םע ,םוחנ 'ר ברה הלעב םע דחי ,הציבורבמוד תליהק םע דחי

 ,ד"יה -- ,לדירפ םתב םעו ,םהינב תשולשו
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 ,לארשיב ןאכ ,המע החוכ דועב ,הימי-ימדב הפטקנ ,הקבר ונתוחא ,לדירפ לש המואתה

 תנייטצמ התייהו הווצמ יניינעל ונמא לש תונמאנה היתוחילשמ ונתיבב התיה איה

 ,אמא לש הווצמ-תויוחילשב הקפתסה אל איה .התושיגרבו התובידאב ,ולא תויוחילשב

 דודיעו-עויס-ןתמבו הקדצ-ינינעב תקסוע התיהו

 התשע הציבורבמודב .איה-התמזיימ םג םיכרצנל

 ,ירבעה רפסה-תיב ,תוימואלה תונרקה ןעמל תובר

 תואיל העדי אל וז התדובעב .ב"ויכו םימותיה-תיב

 -עפמו תויבגמ ןעמל תובר םישנ ליעפהל החילצהו

 לש תובר םינש ירחא .םתובישחב הריכהש ,םיל

 תולעל הנוזח תא יתוחא הקבר המישגה ,היפצ

 הטילקה-יישק לע רבגתהל העדי איה .הצרא

 הירחא בקע ער-לזמ הזיא םלוא ,ץראב השרתשהו

 החילצהש ,םיבר םירמ תונויסנ ינפב התוא דימעהו

 הקוצמה ימיב םג .הבוט חורב םהילע רבגתהל

 דע ,הקלחב החמשו םייח-תוודח האלמ התייה ,הלש

 הידידי םיבר .דוע המק אלו הילוח-בכשמל הלפנש

 קינ'צפ הקבר םהו ,םהיתובלב תורח ראשנ הנורכזש ,הירכמו

 .השודקה השפנל הבהאב םיללפתמ

 רוביצ ותואלו התוללכב יתרייעל יתשדקה םיישיאה יתונורכז לש ןושארה קלחה תא

 ךובנ םלוע לש וכות ךותב ופינהו המדיקה לגד תא םירה רשא ,הרייעה תייסולכוא ךותמ

 לש דוסי-תפיסאב "הווקתה, תא רש רשא רעונ ותוא .תישונאו תידוהי הניחבמ ךבסותמו

 -הווחל הנפש "בהזה-רעונ, ותוא ,"ץולחה,ל ופרטצהש "םיבוט-ינב, םתוא ,"דנוב,ה

 תורוחבו םירוחב םתוא ,לארשי-ץראב הדובע-ייחל ומצע תא רישכהל ידכ תיאלקחה

 ןיינעל "םהיתולוק, תא ופיסוי ןעמל יפלקה לא םואיבהו תוריחב-ימיב םישנא "ופטח,ש

 .םולה דע ונאיבהו תובבל תיצהש דיפל ךפה רשא לגדה ותוא יאשונ םה ירה -- ינויצה

 -- יל תורקיו תובוהא תויומד יתשל יתשדקה םיישיאה יתונורכז לש ינשה קלחה תא

 ,תוחאכו תבכ יל קר אל למסל ויה ןתומבו ןהייחב רשא -- הקבר יתוחאו לרעפ-עדניה ימא

 .ןיתרכה אלשו ןיתרכה ינאש תויחאו תונב לש תובר תורשעל אלא

 ותרחנש ,תונוש תויומד 4-ל השידקמ ינא ןלהל יתונורכז לש ישילשה קלחה תא

 -חרואו ןהישעמ לע הרקוהו הצרעה יבלב הרומש ןהמ תחא לכל רשאו ,ינורכזב דחוימב

 השעמה ןעמל םיליעפה ןמו ונתרייעב ןויצל םיהמכהו םימלוחה ןיבמ םלוכ -- ןהייח

 םיאבה תשולש וליאו ,האושב הפסינו ומולח תא םישגהל הכז אל םהמ ןושארה .ינויצה

 .םתחונמ תא ואצמ ץראב ןאכו ךכל וכז וירחא
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 הנרושט ארזע

 תומש םע ,תוגלפמ ינימ לכ ןגראתהל וליחתה ,1917 רבוטקוא לש הכפהמה ירחא

 םיררחושמה לש םתחמשב םיירקיע םינתוחמ ןמצע וארש ,תויטסילאיצוס רקיעב ,םילצלצמ

 בוחר,ב וססבתהו וראשנ ,םיבר םיטבל ירחא ,םימיה תוברב םלוא .םזיראצה לועמ

 יגולואידיא-ברק להנתה הלא יתש ןיב .?דנוב,הו םינויצה :תוגלפמ יתש *ידוהיה

 .ףוצרו דימתמ

 איהש ,תונויצה יניינעל ,םילעופ-ינבלו םילעופל ,םהל המ :ונעט "דנוב,ה יגיהנמ

 םידסחתמו םילצנמכ םינויצה תא ועיקוה םה .תידוהיה תונגרובה ידיב תרש-ילכו היפוטוא

 .ןויצל םהינפש הלא םע עגמב אובל םהירבח לע ורסאו ,ידוהיה ןוירטלורפה יבגל

 םיברמ ויה םיביריה תונחמה ינשו ,רתויב םיבקונ ויה *דנוב,ה ישנא םע םיחוכיוזה

 לכ .תומצמוצמ תושיגפבו תויבמופ תופיסאב ,בוחרבו תסנכה-יתבב םהיניב ןיידתהל

 .ולוכ הנחמה לש לודג ןוחצנל בשחנ היה ,ןאכל וא ןאכל שכרינש הריעצ וא ריעצ

 תשראשכ (רוד-ןב) רדניב םהרבא עיפוה ,ימוקמה ינויצה-דעווה לש תובישיה תחאב

 -ירבח ינפב וגיצהו ,הובגו םונצ רוחב הבישיל ותא איבה אוה .וינפ לע הכוסנ ןוחצנ

 ףרטצהש ,ועוצקמ יפל טייח ,הנרושט ארזע רבחה והז; :הייולג תושגרתהב דעווה

 יגולואידיא ןוחצנל יוטיב ,םימיה םתואב ,ונליבשב ויה הלא תורופס םילמ *! ינויצה הנחמל

 שחכתמה ,ןוירטלורפה תמוחב הצריפ הרצונ :רמוא הווה ;ינויצה ןויערה ןעמל ריבכ

 הנרושט ארזע לש הז ודעצב היהו .תולגה תלילשו תימואלה הלואגה ןוזחל רכנתמהו

 בל-ץמוא לש יוליג םג אלא ,ובלב הררועתהש תינויצ-תימואלה הרכהל קר אל יוטיב

 ,ינויצה ןויערל םימיה םתואב ספתינ רשא ,ןוירטלורפה ןמ שיא יכ .םימיה םתואב רידנ

 .יטסילאיצוסה-ילעופה הנחמה יניעב קירעלו *רדג-ץרופ,ל בשחנ

 *דנוב,ה דצמ געלו-תרוקיב-יציחל הרטמ הנרושט ארזע ךפה ,הז והשעמ בקע ,ןכא

 ."דנוב,ה יגיהנמ .ומש תא םיתכהלו ועיקוהל תנמ-לע םיעצמאבו םיכרדב וררוב אלש

 וכרדמ וריזחהל ידכ ערבו בוטב וילא םירבדמו ותיבב םירקבמ ויה ,םמצעבו םדובכב

 ,לעופה אוה :וכרדמ הטס אלו םימויאהו תוקלקלחה ינפב דמע אוה םלוא .רחב רשא

 הכרעמב ,תונמאנבו תוריסמב ,חור-זועב דמעו "םיבוט-ינב, םע רבחתהש ,םילעופדןב

 התיה ,הנטקכ הלודגכ ,תינויצ הלועפ לכ ."דנוב,ה לש תנייועה הכרעמה לומ ,תינויצה

 ותוליעפ םתוחב תועובט ויה ,הפיסא לכ ,הביסמ לכ ,הבישי לכ .וליבשב השודק לש רבד

 התיהש ,ונלש תינויצה החפשמב ולוכ טלקינ *ירטלורפ,ה ואצומ ףא לע .ותוריסמו

 .רוביצבו הלכלכב הובגהו ינוניבה דמעמה יאצוימ הלוככ הבור תבכרומ

 .תוניחבה לכמ ביבח רבח ונל היהו ,ינויצכו םדאכ ונלוכ לע בבחתה הנרושט ארזע

 .הבוט תורבחב ןאכ ונתיא ךישמהלו לארשי-ץראל היילעה-וצ תא םישגהל הכז אלש ,לבח

 ןייטשרוב ילא 'ר

 ונתרייעב אל ,יתשגפ אל ,ןייטשרוב ילא היהש יפכ ,שפנו בלב ,קהבומ יאציבורבמוד

 הביחב ,היגהנימו הישנא לע ,הציבורבמוד לע רפסמ היה אוה .ץראב ןאכ אלו אפוג



 (קינ'צפ) רודיןב הרימ 224

 אוה .םיחיכש-יתלבה םיסופיטהמ היה ומצע אוה ףא יכ .תוחיכשדיתלב הצרעהבו

 ומישגהש םינושארהמ היה םלוא ,ונתרייעב תינויצה העונתל ,ימשר ןפואב ,ךייתשה אל

 ,הלואגל תורוד-תווקת אשנ ובל ךותבש ,הארנכ .לארשי-ץראל היילעה םולח תא םפוגב

 לאוגה תאיבל םוי-םוי יאדו הכיח רשא ,םכח-דימלתו הרות-ןב היהש ,ובס תיבב קנייש

 חקל ,הילותיחב ןיידע התיה תינויצה העונתה תע ,1920 תנשב דוע יכ .תולגה ץקלו

 םיכרד-אל םיכרדב .הצרא וינפ תא םשו הריעצה ותייער תא ןייטשרוב ילא 'ר ותא

 םה םלוא .הדובע אלו ןוכיש אל םהל הכיח אל ביבא-לתל םאובבו ופי ףוחל ועיגה

 ץראב תונביהלו תונבל וטילחהו להאב ועקתשה ,הנבהבו הבהאב תואיצמה ינפ תא ולביק

 םע ומילשה אל ,הצובקה התואב ףאו ,הפוקתה התואב הצרא ועיגהש ,םירחא םיבר .וז

 ואיצוה ףאו ץראה תא ובזע הלא -- םיישקה ןחבמב דומעל וליכשה אלו תואיצמה"ינפ

 רזע, תשמשמ הרש ותייערשכ ,ןחבמב דמע ןייטשרוב ילא 'ר םלוא .הילע םתביד

 בורקל תובוט תודימ וליג תאז םע דחיו םהידי-ישעמב ליח ושע םהינשו ,"ודגנכ

 .קוחרלו

 הרזע םמצעמ וכסח אלו ,םתחפשמ"ינב תיברמ תא הצרא ולעה םצרימבו םתמזיב

 -ןב לכ ינפב חותפ היה םתיב .הנה ועיגהש ,םירחא םיאציבורבמוד ןעמל םג הישותו

 ילעב םע לארשי-ץראל יתעגה רשאכ ,תאז יתיזח ירשב לע .העש לכבו תע לכב ,ריע

 הז תיבב .תוחותפ תועורזב ןייטשרוב-תיבב ונלבקתנו (1932 תנשב) רוד-ןב םהרבא

 ונידעצב ונל רסח היהש דודיעה תא ונאצמ ובו "אבא-תיב, לש תומימחה יל הרזחוה

 .ץראב םינושארה

 םירופיסל םיבישקמו ןייטשרוב ילא 'ר לש ותציחמב םיבשוי ונייה םימלש תוליל

 וירופיס לבתמ ,הרקמו הדבוע לכמ שגרתמו רפס היה אוה .הציבורבמוד לע תודגאלו

 ,יטסירולקלופו ירוטפיה רמוח לש עדונ-יתלב רצוא ונינפב הלגמו הבוט-חורבו רומוהב

 .הבוהאה ונתרייע רכזל הזה רפסה תא קפס-אלל רישעמ היה ויפמ םשרינ וליאש

 םדוק ונתאמ ךלהש שיאה לע םייתעבש לבח םלוא ,ןוימטל דריש רמוחה לע לבח

 .ונמז

 ןמצלז רזעילא

 םוחלל היה ץלאנ ןכ-יפ-לע-ףא .תוניחבה לכמ הב שרשומ היהש הציבורבמוד שיא

 התוא לש ןילופב ,םיידוהיה הרייעה-ינבל התייה הלק אלש ,םויקה-תמחלמ תא הב

 -תיב ידסייממ ,"דוסיה-ןרק, יליעפמ ,םייללכה םינויצה ישארמ היה אוה .הפוקתה

 -זועב התרמשימ לע םידמועהמו שפנו בלב תירבעה תוברתה יציפממ ,ירבעה רפסה

 תותיזח יתש לומ תירבעה תוברתהו ךוניחה רמשימ לע זא דומעל היה לק אל יכ .חור

 דצמ ,ימצעה ירבעה ךוניחה לש ויפנכב ץצקל התסינש ,תיתכלממה תושרה :תונייוע

 ,ינש דצמ ,תירבעה תוברתל ושחכתהש ,"ידוהיה-בוחר,ב םיינויצ-יטנאה םיגוחהו ,דחא

 םצרמ בטימ תא ושידקהש ,"רבדל םיעגושמה, לש ץמוק ותואמ דחא היה ןמצלז רזעילא

 .(עמשמ יתרת) םשפנבו םמדב ומויק תא וחיטבהו ,ירבעה רפסה-תיבל םתמזייו
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 לע דימת םלח אוה ,ןתיא היה ןמצלז .א לש יתרבחהו ילכלכה ודמעמ יכ ףא

 ותחפשמ תא ומיע חקלש ילבמ ,ץראה תא תוארל עסנ ףוסבל .לארשי-ץראל היילע

 תא ויתובקעב איבהו הב זחאנ ,עגפנו ץיצה ,הצרא עיגה אוה .ויקסע תא לסיחש ילבמו

 םילושכמ לע רבגתהל שיאה עדי יכ ,םישק ויה אל ותטילק-ילבח .ותחפשמיינב

 עקתשהל הכזש לע וימי לכ רשואמ היה אוה .וקלחב חמש ועבטמ היהו םייביטקייבוא

 ןעמל ונמזמו וצרממ שידקה ןאכ םג .ךשמה-רודל הב הכז ןכו ,ותחפשמ"ינב םע ץראב

 .הל שדוק ויה םיריעצה וייחש ץראה וז ,ץראה

 .הרפע יבגר ול ומעני

 ןמצלז הכרב

 הייח יכ םא ,התדלומ-תרייע ,הציבורבמוד לש הלרוגכ ןמצלז הכרב לש הלרוג

 ,ןכות-יאלמ םייח הלא ויהו .םש אלו ןאכ אקווד יגרטו ירזכא חרואב וקספוה הכרב לש

 םיבורח בקב תוקפתסה ידכ ךות ,תלוזל הרזעלו םדאה-תבהאל שדוק םלוכש םייח

 .שממ שפנ-תריסמ ידכ דעו

 תנמ-לע ,1932 תנשב ,הציבורבמודב רוקיבל לארשי-ץראמ הכרב העיגה תע ,ינתרוכז

 ןתיילעל הל רשפאמו ןתיא ילכלכה הבצמ םאה ,התיא יתלאש רשאכ .התחפשמ תא תחקל

 םיהלאהו; : הבישהו ןח-תוונעב הכרב הקחטצה ,תוחאה לש םגו םאה לש ץראב ןרודיסלו

 זלע :הידידיו הירכמ לכ תא תלדשמ התייה הציבורבמודב הז הרוקיבב ...*? םימשבש

 תונביהלו תונבל ,ץראה תא בשייל ,תויורשפאה לכבו םיכרדה לכב ,םכינקזבו םכירוענב

 ,הלא הירבדל העפשה התיהו ..תונמדזהה תא ץימחהל ח"וח םתא םילולע יכ ,הב

 ונריקי ישאר לע תילטוטה הגירהה ןזרג תא תרוכה ףינה םרטב תולעל םיבר ודדועש

 .הציבורבמודב

 םג הכרבלו הבוטל רכזית ,המחנו הקדצ יניינעב םיבורמהו םיבוטה הישעמ דצב

 התרייעל םילשוריו-ןויצדרבד תא האיבהב ,ןמצלז הכרב האלימש ,וז הווצמ-תוחילש

 .המויאה התאוש ףס-לע ,תחדינה

 .ןויצל םיבשהו םימלוחה לכ לש םייחה רורצב הרורצ השפנ אהת

 .תע-אלל ונתאמ וחקלנש ונירכמ תאו וניתוחפשמ תא םיכבמו םיריכזמ וננה הז רפסב

 לש תומתיה תשגרה המכ-יפ הלודגו התרכנש ונתרייע לע ונלש יללכה באכה לודג

 ; קילאיב .נ .ח לודגה ררושמה יפמ "העבש; םירמוא ונלוכ .ונכותב תחא לכ

 ,דובכה בסמ -- םלכנ ,בא סכ דמוע יונפ -- -- --

 ,ללוחמו ךועמ לימרת ,תילטה קית לטומ קיר

 ,חצנל ויפד ומלענ ,אבא-"רודיס, רגוסמו רוגס

 ,ויתפש ינכוש ומתיתנ ,םירפסה ןורא ןמלאתנ

 -- - -- םהיליווג עבצא שיחרת אל ,די דוע םדקפית אל
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 בקעי ,ךורטופ לאומש ,ראיניו בקעי ,ליזנג סחנפ ,םיוב רתלא -- :םיריעצ תצובק

 -- ,ךוטצרבש לאלצב ,גיווצנזור לאומש ,בולרפ ףסוי ,לקנרפ ףסוי ,טיילדלפ גילז ,בוקלאיפ

 ץיקב ,הנליווב םתומלתשהמ ובשש -- לקנרפ רשאו ךורטופ ףסוי ,ק'צרח ףסוי םשארבו

 הנוילעה הגהנהה תוארוהל םאתהב ,םישדח המכ רובעכ ."רחשה, תורדתסה תא ודסי ,ז"פרת

 .ר"תיבל םשה תא וניש ,"רחשה, לש

 ןויסנ השענ ,םשה יוניש רבדב ףיעסה דמע המוי-רדס לעש ,ןקה לש תיללכה הפיסאב

 הפיסאב םיפתתשמה בור םלוא ,"הינודרוג,ל ןקה תא ריבעהל (אטילש בקעי הרומה י"ע)

 ךכו ,ר"תיב המק ךכ .*רחשה, לש הנוילעה הגהנהה תוארוה תא לבקל וטילחהו ודגנתה

 .הציבורבמודב ר"הצה תירב ףינס ןגראתה

 ןגרואמ היה רבכ רעונה לש ובור יכ ,םינשושב הגוס התיה אל ונכרד תישאר

 לע ונרבגתה תיר"תיבה הנומאהו םירוענה טהלב ךא ,תונושה רעונה תויורדתסהב

 ,תורחא תועונתמ רעונ-ינב תורשע ואב ןקה ירדסמלו תונושארה תופיסאל רבכ .םילושכמה

 םידחאמ ונלביק דעסה תישאר .ונתעונתל ופרטצהו יר"תיבה סנידחה לגדל ובהלתהש

 ינרפצמ רעונה תא ליצהל תלגוסמ תיר"תיבה העונתה יכ וניבהש ,םינויצה ישארמ

 .הייצקסביה

 -- (רוד-ןב) רדניב םהרבא -- "תוברת, ס"יב להנמ תא ןאכ ןייצל שי דחוימב

 תדובעב היחה חורה ,תובר םינש ךשמב ונתליהק לש רוביצה ייחב תטלובה תוישיאה

 לכ לע ינויצה-רעונה תועונת לכ לש ךנחמהו ןורטַאפה היהש ,תינויצה הלועפבו תוברתה

 הנומאל ותוא ךניחו רעונה תומד תא בציע אוה .ר"הצהו "ר"תיב, לש םג םכותבו ,ויגלפ

 ןעמל םחליהל תונוכנהו ןוצרה תא רעונב עטנו תדלומה תומילשל יאקסניטוב'זה ןוזחב

 וניתולועפ תיברמ תא ונזכיר רוד-ןב רמל תודוה .תונברקב רבדה ךורכ םא ףא ,ויתופיאש

 ,"הינודרוג, ,"ריעצה-רמושה,) ינויצה-רעונה תועונת ראש ומכ ,תויתוברתהו תוירוביצה

 ."תוברת, ס"יב ימלואב ("ץולחה,

 ,ונלש שדחה ןקה לעו ר"הצה ףינס לע ר"הצה זכרמ םעטמ לטוהש ,ןושארה עצבימה

 םיריעצה ונא .ט"פרת זומתב ךרעיהל דמעש ,16-ה ינויצה סרגנוקל תוריחבה תנכה היה

 הלחתהה .תורודה לכל המואה לרוג וב ץרחיהל דמע וליאכ הז ןושאר קבאמל ונשגינ

 תריכמ קר אלש ןוויכ ,אתרטוז אתלמ וז התיה אלו ,ינויצה לקשה תצפה ,ןבומכ ,התיה

 ,ולהנתה םיחוכיווה .וז הלועפל ביבסמ םירעוסה םיחוכיווה אלא ,הבושח התיה לקשה

 כ"ב םהיניב ,םיצרמ ונאבהו תופיסא ונרדיס .בירעמל החנמ ןיב ,תסנכה-יתבב ,רקיעב

 ןוחצנ ונלחנ םנמאו .הציבורבמודב תובר םימעפ רקיבש ,ןמפיל 'ה ןילופב ר"הצה זכרמ

 ושענ הציבורבמודב םיטסינויזיברהו ,רתויב לודגה תולוקה רפסימ תא ונלביק ,לודג

 לעו ,ללכב תידוהיה תוירוביצה לע םמתוח תא ועיבטהו עירכמו עיפשמ םרוג םהה םימיב

 .טרפב רעונה
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 ,רתויב תויממעה תובכשהמ רעונ-ינב תורשע ר"תיבל טולקל ונלחתה םימיה תצורמב

 (ףסוי לקנרפ כ"חאו ףסוי ךורטופ הליחת) ר"תיב ידקפמ .םזינומוקהו *דנובה, ירצבממ

 ונתפש תא שוכרי רעונהש ,ךכל וגאדו לארשי תוכלמ ןויער תא הז רעונ בלב ושירשה

 ,תירבעה הפשה תא ודמל םהב ,ברע-ירועיש ודסונ וז הרטמל .תירבעה ונתורפסל רודחיו

 ןואגהו שגרה תא ,תימואלה הרכהה תא וקימעהו ושירשה םהבו ,דועו תילארשי הירוטסיה

 .לארשי-ץראב תירבעה המואה תייחתב הנומאה תאו םעה ישודקל תוריסמה תא ,םיימואלה

 תוימואלה תונרקה ןעמל םא ,השקהו הטושפה הכאלמה תא תושעל עדי הז ךרובמ רעונ

 .תורחא תוינויצ תולועפ וא ,יח-לת ןרק וא ל"קקה ומכ

 1930 תנשב ר"תיב לש ןקה

 ןעמל םיפסכ ףוסיאב ןושארה םוקמב םינשה בורב ודמע הציבורבמודב ר"תיבו ר"הצה

 ןפואב ופתתשה ר"תיב ירבח .םירופיכה-םוי ברעב "תורעק,ב םיפסכ ףוסיאבו ל"קקה

 כ"חאו ,ןמצלז הרובד הריכזמהו רדניב .ד .א ל"קקה ישרומ .ל"קקה תואספוק תקרהב ליעפ

 ול וקליחו ר"תיב תא הנש הנש ונייצ -- גיווצנזור לאומש רוסמה יר"הצהו יר"תיבה

 הכשילה יחילש ירה ,יר"תב היה ל"קקה ריכזמש הזל תודוהו .הכורבה ותוליעפ לע תוליהת

 תסנכה-רבחו דלפנוב יבצ ד"ועה ומכ ,םיטסינויזיבר ויה הציברבמודל ל"קקה לש תיצראה

 ,תינויצ תוררועתה לש םימי ויה ריעב םתוהש ימי .ןמצינוי .ש ר"ד תוריחה תעונת לש

 .הפל הפמ םיאלמ ויהש "תוברת, ס"יב ימלואבו לודגה ס"נכהיבב םימואנ ואשנ םה

 ,םהילגדו םהינמיס םע ,םהידמ לע הרייעה תוצוחב םירבוע ר"תיב ירבח ויהשכ

 ףכמ םתוא םידדומ ויה "!ןכ םג וז ונלש וז ,ןדריל תודג יתש, ר"תיב-שאר ריש םהיפבו
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 םימלוח ויה (*ןימי לאמש ,לאמש ןימי;) ךסב םידעוצל וגלגילש הלא םג .שאר דעו לגר

 רורחישל םימחול חימצהל הז יכוניח ןיערג יושע םימיה תוברבש ,וניבהו ידוהי אבצ לע

 .ושפה םע דחי יאבצ סרוק זא רבכ רבע יאציבורבמודה יר"תיבה רעונה .לארשי-ץרא

 דמלל, -- ר"תיב שאר י"ע שדוחמה וצה תא הציבורבמודב ר"תיב םייק ךכו ינלופה

 ."תשק הדוהי-ינב

 1932 תנשב ר"תיב לש ןקה

 םע הלועפ-ףותיש ךות רשפאתנ הז רבד) .ריעה תוביבסב ץיק-תבשומ הנש לכ ונמייק

 םיר"תיב ונחלש .תיר"תיב תוליעפל זכרמ התוויה הבשומהו ,הביבסב םילויט ונכרע .("זאט,

 .םיכירדמ רישכהל ידכב ,הנבורבו השרווב ומייקתנש ר"תיב תוביצנ לש הכרדה-יסרוקל

 התיה ריעב םיטסינויזיברה לש םתוואגו ,הביבסב רצבמל בשחנ הציבורבמודב ר"תיב ןק

 בחרנ רכו הרופ עקרק הל האצמ יקסניטוב'ז תעונתש ,תיעבט העפות וז התיה .ר"תיב לע

 ,םימדקתמ םישנאו הכאלמ-ילעבו םירחוס םבור ,ריעה ידוהי .הציבורבמודב תוחתפתהל

 היווח .רעונה בל תא שבכו ריעב ינויצה ןויערה טלקנ ןכל ,תונויצה ידגנתמ םע ונמנ אל

 ר"תיב תכולהת השמיש ,םיבר ןורכזב ריבכ םשור הריאשהש ,תחכשנ יתלב ,הקומע

 .שא-יבכמ תדוגא י"עש ,ר"תיב תרומזת תיוולב ,ריעה תוצוח בורב הרבעש ,רמועב-ג"לב

 .הרייעה תוצק לכב םוי ותוא ודהדה לארשי-ץראו ר*תיב יריש

 הרשכה-ץוביק הציבורבמודב םק יכ ,התוארב ,םידי קוביחב הבשי אל ר"תיב תדקפמ

 ותרזעבו ,לופוטסוקב "שבוכה, ר"תיבל הרשכה-דודג םע ונרשקתה .תיצולחה העונתה לש

 וירבחו תבכרה-תנחת תברקב היה ומוקמ) הציבורבמודב דודגה לש ףינס ונא םג וננגריא

 תוררועתה וסינכהו ריעב ןקה תא םירקבמ דודגה ירבח ויה םעפל םעפמ .(הרסנמב ודבע
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 -ידודגל םה םג ואציו דודגה ירבחב ואנקתהש םיר"תיבה ויה םיבר .םיר"תיבה ןיב המוצע

 י"אל תולעל וכז םהמ הברה .לארשי-ץראל הילעה תארקל םמצע רישכהל ידכב הרשכה

 .לארשיב תימואלה העונתה לש הלגדל ףרטצהלו

 יליעפ לש םהיתומש תא ןורכזל ןאכ הלעמ יננה תועמוד םייניעבו תוטטור םידיב

 עשוהי ,טיילדלפ גילז ,לקנרפ רשא :האושה-ימיב םשהישודיק לע ופסינש ,ר"הצהו ר"תיב

 .ןייטשלקניפ קחצי ,גיווצנזור לאומש ,ק'צרה ףסוי ,טיילדלפ

 ,םירשיהו םימימתה יערו ידידי ,יבורק ,יתויחא ,יחא ,ילש אבא : הבוטל ןאכ ודקפי ןכ

 םכשפנ םתרסמש םידיחיה םתא ןיא ,יתעדי .םפטו םערז םע דחי ,םירוהטהו םישודקה

 בורקה ונרבע לכב לבסל תואה יניעב םתא לבא ,ותרכנ םינוילימ ,םשה-שודיק לע הרוהטה

 רתסב קיצי ובאכ םלוא ,הלעמלמ םורק הלעי ןמזה ךשמב רשא ,קומע עצפ שי .קוחרהו

 .ןורחאה םייחה-עגר דע

 קיניצפ החמש

 סילעטע והילדג 'ר יבס

 רקיעב .הרות דומילב תסנכה-תיבב הליב וימי בור ,הרות-לעבו ןדמל ,הילדג 'ר יבס

 ,תבשב .בקעי-ןיעו תוינשמ תורבחל וכייתשהש םיטושפה םידוהיה ,"ךמע, תא דמיל

 .י"שר שוריפ םע ,עובשה תשרפ תא םג דמלמ היה ,בירעמל החנמ ןיב

 -תורידק תריכמ היה הקוסיעש ,עטאלז אתבסה לע תלטומ התיה הסנרפה תגאד

 ,לקשמב וא הדימב וב שמתשהל שיש רחסמב קסעתהל הל ןתנ אל אבסה .רמחמ לושיב

 הלדיג ,הסנרפה לועב אתבסה הכשמ ךכו .דיזמב וא הגגשב האנוה לש הריבעל ששחה תמחמ

 .םתוא הנתיח םגו םידלי

 לכ יתגאד ינא -- הילדג ,אנ עמש, : הרמא ךכו אבסל אתבסה םעפ התנפ ,הנקיז תעל

 ; אבה"-םלועל גואדל יתרשפיא ךלו הסנרפה לוע לכ תא ילע יתלטנ ,הזה-םלועל םינשה

 ,"הוושב-הווש, לע ףכית םיכסה אבסה ."אבה-םלועב יקלח תא חיטבתש ןמזה עיגה וישכע

 .םתיבל ה'צמוחנ 'ר יברה תא ונימזה ,ןיינק-תלבק י"ע וז הקסיעל ףקות תתל ידכבו

 ותש םיבוסמה .ןידכ הקסיעה תרבעה תעב ,תיבב םיחכונ ויה םידוהי ןיינממ רתויו יברה

 ודקרו ותש םלוכו "םירמז-ילכ,ה תא ונימזה ,םמורתה חורה-בצמ רשאכו "םייחל,

 .תוצח דע

 תא ושבכ םינלופה רשאכ ,םיחרזאה-תמחלמ ןמזב ,ילש אבסה םע הדוזיפא דועו

 .םהינקז תא ןודיכב םירזוג ויהו םינקז-ילעב םישנאל ולפטנ םיינלופה םילייחה ,הרייעה

 ליחתהו וידימ ץלחיהל חילצה אבסה .לייח וילא לפטינ ,תסנכה-תיבל אבסה תכלב היהו
 אבסה בבותסה םואתפ .ותיב תוגרדמ לע וגישהו וירחא ףדר לייחה .תיבה ןוויכב ץורל



 1 סילעטע והילדג 'ר יבס

 : קעצו לייחה לש ופוצרפ ךותל ותוא ףחד ,וידי יתשב ןקזה תא ספת ,לייחה לא םינפה םע
 רהמ קלתסהו הלחש תימואתפה תוחתפתההמ להבנו םהדנ לייחה .(לכאתו חק) !שזיי אנ

 .םוקמהמ
% 

 קר תונייפאמ ןניא ,ילש אבסה ייחב םנמא תורושקה ,ליעל יתרפיסש תודוזיפאה יתש

 םיאנתהו הביבסה התוא לכ תאו והומכש םידוהי לש רוד ותוא לכ תא אלא ,ומצעלשכ ותוא
 קר ,םהה םיאנתהו הביבסה ךותבו אוהה רודה םע ושע רשא וגכותבש הלא קר .ויח םהב
 םתנומא הלועו תעקוב םהמ ,יתרפיסש םירבדה לש םתועמשמ תא סופתל םילוכי וללה
 תאו םהיתוחפשמב םתוקיבד תא ,"אבה םלוע,בו םיקלאב םהה םישנאה לש הקומעה

 .םהה םימיב וררשש הניבל וניב םידחוימה םיסחיה

 לשמל ימ -- !ולא םירבד לש םתקמועל רודחל וליכשי ונירחא ואוביש תורודה םאה

 עדיו תונדחפכ אלו הרובג השעמכ ינלופה לייחה ינפלמ יבס לש ותחירב תא שרפי

 ...? לייחה לש ופוצרפל ונקז תא ףחד רשאכ אבסה לש ובל-ישחר תא ןיבהלו רודחל

 אטילש בקעי

 ץינרמופ השמ 'ר הרומה

 תינרות החפשמל ןב היה ,ינא'זורפל הכומסה ץלאמ תרייע דילי ,ץינרמופ השמ 'ר

 -תיב תא ודסי ןמצלוג בקעי-עשוהי םע דחיו ,1902-ב הציבורבמודל עיגה אוה .הליכשמ

 דע םייקתה הז רפס-תיב ."ןקותמ רדח,ה אוה -- "סאלק,ה תא ,הרייעב ןושארה רפסה

 .הנושארה םלועה-תמחלמ

 ויה תורוטפ תונבה .םידרפנ םירוטב ובשי יכ םא ,דחי תונבו םינב ודמל "סאלק,ב

 .תבשל תונכהב תיבב רוזעל תנמ לע ,(ישיש םוי) תותבש-יברעב םידומילמ

 תא שינעה אל אוה ,וידימלת לע רקיעבו ,ויריכמ לכ לע דואמ בבחתה ץינרמופ .מ

 .ולש תותיכב םיררוש תעמשמהו רדסה דימת ויה כ"פעא ,םהה םימיה יגהנמכ ,וידימלת

 -- רומוהב ,הבוט חורב םינטקו םילודג םע חחושל בהואו חקיפ ,היה בוט-גזמ לעב יכ

 :.רחא הרומ לכמ רתוי גישה ךכבי

 -תמחלמ ץורפ םע ךא ,אפרתהל ץראל-ץוחל עסנו ןורגה-תלחממ תופוכת לבס אוה

 לצא תודיקפב דובעל רבע אוה .הילא רזח אל רתויו הארוהה תא שטנ הנושארה םלועה

 .וימי לכ תוברתו ךוניח יניינעל בורק ראשנ ךא ,יאמצע רחוס השענ ךכ רחא ,תורעי"ירחוס

 תא ושכר םורטשו ןאמרביולג םע דחיו הרייעב "תוברת, ףינסה יכרצב ןיינעתה אוה

 .ס"היבב רבכמ ודמל אל ויתונבש י"פעא ,ירבעה רפסה-תיב ליבשב שרגמה תאו ןיינבה

 -- ותנמלא .תחאו םישימח ןב אוהו ,תראממ הלחממ ,1931 תנשב רטפנ ץינרמופ .מ

 לחרו (רפוטש) השאמו לחר -- ויתודכנ ,(אטילש) לטעו (רפוטש) תידוהי -- ויתונב ,הדלוג

 .ד"יה הציבורבמוד ישודק לכ םע דחי ופסינ ןלוכ -- (אטילש)



 (ושילפ) הקשבולוג הרובד

 ןמדירפ ןרהא-יחספ הרומה

 םיאיבמו םהיפנכ לע יתוא םה םיאישמ ,יתונורכז םע ידבל יראשיהב ,םעפב םעפ ידמ

 הרייעל ,תורגבהו תודליה תונש ,תופיה םינשה ןתואל ...זאמ ילע הבוהאה יתרייעל יתוא

 ונתא תויהל םויכ ולכיש םידידיו םיבוט םירבח ,םיבוהא םירומ ןיב יתכנוחו יתלדג הב

 ,תובורק הכ תויומד תובצינ םיניעה ינפלו באכמ ץווכתמ בלה ...םניאו ונצראב ןאכ

 ,לײז ןמדירפ ןרהא-חספ הרומה אוה וללה תויומדה תחא ...תורקי הכ

 תטלוב תחא הנומת -- ןהיניבו ייח תפוקתמ תונוש תונומת ינורכזב תופלוח הנה

 .התיכב ,םידימלתה ,ונא םיאצמנ ,הנה :1923--1917 םינשב "תוברת, רפסה-תיב תפוקתמ

 תא ספות דחא לכ .סה ךלשוה םואתפ .רדחה ללחב םידהדהמ קוחצו הלומהו שער

 רקוס אוה ,בל-בוט תוקיפמה ויניעב .ל"ז ןמדירפ הרומה בצינ ןחלושה די לע .ומוקמ

 : םילמב ,וגהנמכ ליחתמו ונמויב עגר לכתסמ ,ויתפש לע עיפומ לק ךויחו וידימלת תא

 היתונורקע תא ונל תורוהלו ריבסהל ,ברעו לולצ לוקב ,ךא ,טקשב ךישממו "םידלי ןכבו,

 אטבמבו ,תולקב ונממ תופטוש תוירבעה םילמה ,ויפב הרוגש וז הפש .תירבעה הפשה לש

 ןוצרבו ונבל תא שבכ הפיה ונונגסב .דחוימ םסק ןופצ היה ,"ש"יר,ה םע ולש דחוימה

 ונל תונקהל לדתשה ,הבר תוריסמב .ויפ-אצומ לכ םיעלובו םיקתורמ םיבשוי ונייה

 הבישיה ילספס לע ,ך"נתהו דומלתהמ באש ןתוא ,תירבעה הפשב תוברה ויתועידימ

 בוט הרומו ביבח םדא היה ל"ז ןמדירפ הרומה .איהה הפוקתב הלכשהה תעונת בקעו

 .וידימלת לש םתצרעהו םתבהא תא שכר ןכלו

 םג היה ,ירומ היהש תאז דבלמ יכ ,וילא תדחוימ הביח תשגרה התיה טרפב יל

 ונריעדינב .(ל"ז הקשבולוג ןורהא לש ויחא) הקשבולוג םייח ל"ז יבא לש בוטה ודידי

 ,ל"ז ימא תומ ירחא .ונכותב ררוגתה אל יכ ףא ,יבא תא םירכוז יאדו ,םירגובמה

 תירבעל הרומ םש היהו ינראס ריעב יבא עקתשה ,ל"ז דימש הרובדו הדוהי תב היח

 יקב היה .קסיורבובו קסנימבש תולודגה תובישיב דמל וירוענב ."תוברת, רפסה תיבב

 רבעה לכל ףרוע הנפ ,ויתועדב ישפוח ותויהב ,ךא .תונברל תוכימס לביקו דומלתב

 דידיכ ןמדירפ רמ םע שגפנ היה ,יבס תיבב ינרקבל אב היה יבאשכ .הרומל היהו

 םירומל םיסרוקה לע תומיענ תוחישב םילבמ ויה דחי ונמדזה םהינששכ .עוצקמל רבחו

 ריעב רוגל יבא רבע ,םינש רפסמ ירחא ...דועו רפסה-תיבב הדובעה לע ,השרווב

 ,הנבור תליהק ידוהי םע דחי ,םיחצרמה ידיב לבוהש דע ,הארוהב ךישמה םש םגו הנבור

 .םייחה רורצב הרורצ ושפנו הכרבל ונורכז יהי ."סעקנעסאס,ל הנורחאה וכרדב

 ,הנשבולס ריעמ ונילא עיגה אוה .ונריע דילי היה אל ,ל"ז ןמדירפ .א .פ הרומה

 רפסה-תיבב ,ותרשמב ןהיכו ,ל"ז קירדומ סחנפ ףסוי 'ר לש ונתחכ ,שטורבוא זוחמ

 ,םיחצרמה ידיב לבוהש דע ,ודיקפת תא תוריסמבו תונמאנב אלימ אוה .הנש 22 ,"תוברת,

 ינבמ םילוצינ יפמ יתעמשש יפכ .ינראס ריעבש םיחא רבקל ,ונריע ינב ראש םע דחי
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 דחאמ םימ תצק ,ייסאשה בוחר ךשמהב ,הנורחאה וכרדב ןמדירפ רמ שקיב ,ונריע

 ורכז יהי .םימל אמצמ וקמטצנ תובר םינש ךשמ הרות וורהש םייתפשה .הנענ אלו םייוגה

 .ונריע ישודק לכ םע דחי םייחה רורצב הרורצ ושפנו ךורב

 ינוצרבו רתויב יל םיבורקה יתחפשמ ינב לש םהיתומש תא וז יתמישרב יתרכזה

 ,ל*ז דימש הדוהי ,םדאב רקיה ,יבס תיבב יתכנוחו יתלדג .םרכזל םילמ המכ דוע ףיסוהל

 ,םימתו קידצ שיא ,"וב התנע וינפ תרכה, .והוריכהש הלא לכ הכרבב ולעי ורכז תאש

 םג בשח דימתו ,עפשב אלו ויפכ עיגימ יח .רשויהו בוטה למס ,בבל רבו םימש ארי

 .םידסח תולימגו הדובעהו הרותה לע יח ,ןורחאה ומוי דע .ול ןיאש ימ לע ,תלוזה לע

 .וייחל 70-ה תונשב ומלועל ךלה ,תואלתו למע עבש

 ,הצרא תולעל התכז איה .ינעל המחלמ הסרפו ודגנכ רזע התיה ,ל"ז הרובד ,יתבס

 הקיזחהש ,ןמלדנג ךורב 'ר תשא ,ל"ז ןמלדנג המורפ ,התב תיבב םינש המכ דוע התיח

 היתודימב הירוהל התמד ,ל"ז המורפ ,יתדוד םג .הבוט הבישב המלועל הכלהו ,בר דובכב

 לכל חותפ היה ,הפיחב התיב .דואמ הנידעו הליצא שפנ תלעב השא התיה איה .תובוטה

 הנממ הלבסש בל תלחמ .תיהמא תויבבלב םלוכ תא תלבקמ התיהו ,ונריע ןב ,שדח הלוע

 .םייחה רורצב תורורצ םהיתושפנו ךורב םרכז יהי .הציק תא השיחה תובר םינש

 ךורטופ ףסוי

 ?תדלוה-תר'יעב דיחיו רוביצ

 רעונה תועונת .א

 חועונת תוחמוצ וליחתה ,םירשעה תונשב ,ינלופה ןוטלשה לש ותוססבתה ירחא

 וליחתה .ירבעה רפסה-תיבל הריהנ הלחהו םנח רס "םירדח,ה .רעונה-ינב ברקב תונוש

 העונתה .ןכל"םדוק וילא םיליגר ויהש הזמ ירמגל שדח ןכות םע ,תורבוחו םינותע עיגהל

 אלו תוברת יניינעל רקיעב .תודוגא ודסונ .םיקומע םישרש תוכהל הליחתה תינויצה

 .םהישרודל םירפסה וקיפסה אלו ,תירבע הירפס הדסונ .תויטילופ

 הבורקה ריעהמ ךכ-םשל עיגהש ,רוחב י"ע "ריעצה-רמושה, ןק דסונ םינשה ןתואב

 תומולח המכ -- ,ןירוה רהנל רבעמ ,השרוחב הנושארה הפיסאה תא ינא רכוז .ןילוטס --

 ירבעה רובידהו ,רעונ ינב רתויו רתוי הטלק ,הבחרתהו הלדג העונתה !םש ויה תויזהו

 "ץולחה, תועונת ומק וז העונת ירחא .בוחרב םג אלא הלש תופיסאב קר אל עמשנ

 .םיינויצה תונויערה תצפהלו תיתוברתה המרה םודיקל המרג הכרד יפל תחא לכו ,"רתיב,ו

 לע תוטלחהה .הלא תעונת וקסע תוינויצה תונרקל הרזעבו תוברת תולועפב קר אל

 תולעלו הרשכהה-יצוביקל תאצל .רעונה תועונתל םיכייתשמה תא ובייח ,תימצע המשגה

 תורסנמל ואציו םיחונה םהירוה-יתב תא ובזע םהמ תורשע .הנושארה תונמדזהב ,הצרא
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 1925 תונשב .הכאלמו םיינכט תועוצקמ דומלל וליחתה םיבר .תכרפמ הדובעל םיבצחמלו

 םינומה וויל וז הרישב .תבכרה-תנחתב "הווקתה, תריש תובר םימעפ העמשנ 1930 דע

 .םהיתובא-ץראל םיריעצה-םילועה תא

 ,רעונהמ קלח ושבכ םה םג םייטסינומוקה תונויערה .ץראהמ תודיריו תובזכא םג ויה

 אל לבא ,שידיא הארוה-תפשב רפס-תיב םג דסונ .תחלצב ודי ןמט אל "דנוב,ה םגו

 .ןמז הברה םייקתהל חילצה

 הבשחמה תא וחתיפ םה לבא ,םיפירח ויה תונושה תועונתה ירבח ןיב םיחוכיווה

 רעונה לביקש ךוניחל תודוה יכ ,קפס לכ ןיא .תיצולח-תינויצה הרכהה תא ולשיחו

 .תורעיב םתויהב -- האושה-ברחמ ולצינש םידיחיה לש םתווקת התבכ אל ,הלא תועונתב

 .לארשי-ץרא יפוחל םעפ-יא עיגהל -- היסור יבחרמב וא םירקנובב

 ךורטופ תחפשמ .ב

 ינושאר .ךורטופ תחפשמ התיה ,הציבורבמודב תופעוסמהו תוקיתווה תוחפשמה תחא

 לגרל .הרשע-ששה האמה תלחתהב (קסנילווו-דרגובונ) לֶָאיווזמו ץרוקמ ועיגה החפשמה

 רכינ זוחא ךורטופ תחפשמ התוויה תובר םינש ךשמב .םיצעה רחסב ,דוחיב ,םהיקסע

 .הרייעה יבשות ללכמ

 תאז התיהו תויה ."ךורטופ, םשה החפשמל ןתינ הרשע-הנומשה האמה עצמאב

 ידידימ ,םירמכה דחא ץעי ,הרייעב בושח דמעמ ילעבכ זא ובשחנש ,םירחוס תחפשמ

 ,ךכל ,השקבה תא לביקש ,רלבלה .(אמורב םיקירטפה) קירטפ םשה תא לבקל ,החכשמה

 םשה תא םיבשותה-תמישרב הניש אוה :םקנתהל טילחהו דחוש-ןתמ לש בוריסב לקתינ

 ,ךורטופ ךריב אבסה תאז יל רפיס .(תולוגנרת-יערכ -- "יכּורטופ, תיסורב) *ךורטופ,ל

 .ובס יפמ רופיסה תא עמשש

 ויה :םידיסחה תעונתל ךורטופ תחפשמ יאצוי םג הכייתשה ,הרייעה יבשות לככ

 תוחורה ועיפשה הנושארה םלועה-תמחלמ ירחא .קסירט ידיסחו ןילוטס ידיסח םהיניב

 בישייב וכמתו תוינויצה תועונתל ופרטצה הכותמ םיבר ,וז החפשמ לע םג תושדחה

 לכ תיילע לע םג םלחו ירבע ס"יבל וינב תא חלש ךורטופ ךריב ןב באז ,לארשי-ץרא

 .ץראל החפשמה

 .ותסנרפ תורוקמ לכ וסרהנ ,(1939 תנשב) םודאה אבצה י"ע ריעה השבכנשכ

 -ןמז ,(הנבורב) רהוסה-תיבל ,םירחא םיבר ןיב ,ותוא וסינכהש דע וטקש אל "םיקסבי,ה

 םיסורה ואיצוה הנבורמ םתגיסנב .הינמרג םע תוצעומה-תירב ןיב המחלמה ץורפ ינפל המ

 הילע -- ונוזח שומימל עיגה אל ךורטופ באז .םוגרהו םירוסאה לכ תא רהוסה-תיבמ

 .לארשי רבקל עיגה אל ףאו לארשי-ץראב תיאלקח תובשיתהו

 ידימ ךכ-רחא ופסינ ,הקוורה הלכימו התחפשמו המחנ ,ויתונב יתשו הקבר ותשא

 דחי .הצרא ועיגה וינבמ םיינשו תחא תב קר .ש"מי םיניארקואה םהיפתושו םינמרגה

 תוחפשממ ןכו יול ךורטופו רשא ךורטופ תוחפשמ לש -- םירחא םיפנעמ םידירש םע

 .םירחאו סציי ,דוסי



 [םורטש] םרז שידק

 תחא תירפכ החהפשמ רכזל

 קחצי 'ר ויבאל הציבורבמודב דלונ ,עיטולוזמ (שרעה) יבצ-בקעי 'ר ירומ-יבא

 ,ןמלאתנשכו קסניפ דיל ירפכ-ידוהי תב םע הנושארל ןתחתה יבא .(קאילופ יוניכה) םורטש

 ראשנ אוה .אבצה ליג ינפל זא אוהו ,ל"ז ימא םע היינשב ןתחתה ,הנותחה ירחא הנש

 שידקה אוה .דחי םג יתדו ימואל ,ידוהי תיב םש םיקהו ,םייוגה ןיב ,רפכב וימי לכ רוגל

 4 ךניחו לדיג םינושארה םיאושנהמ תבה תוברל .הלפתלו הרותל ,ותחפשמל וייח לכ תא

 תנשב חרבש ,ל"ז ןתנ ,רוחבה חאה .ץראב ,ידיחיה ינא יתראשנ םהמ ,תונב יתשו םינב

 (26 ליגב) גרהנ ל"ז ףסוי יחא .1952 תנשב םש רטפנ ,הקירמאל יסורה אבצהמ 4

 ינשו לקיר ותשא ,ל"ז רשא ,יעיברה חאה .1919 תנשב ,ינלופה אבצהמ םילייח ידי-לע

 ופסנ (התחפשמ לכ םע) לחרו (םתחפשממ קלחו הלעב) הכלמ -- יתויחא יתש ,םהידלי

 .הלודגה האושב

 דורט היהש י"פעא ל"ז יבא

 תא האר ,ותחפשמ םויק תוגאדב

 "חל -- םייחב ירקיעה ודיקפת

 רסומלו הרותל וידלי תא ךנ

 ךסח אל אוה .תובוט תודימלו

 -וט םירומ קיזחהל ףסכו למע

 ךוניח תתל ידכ ,רפכב םיב

 ליגל ועיגהש דע וידליל בוט

 םתוא חולשל היה רשפאש

 שמיש ומצע אוה .םוקמל ץוחמ

 -עידיו הרותה תבהאל אמגוד

 בשוי היה יונפ עגר לכ ,הת

 רקוב תונפל םק היהו דמולו

 ותחפשמו םורטש רשא -וק ןלוכ ויה תותבשה .דמולו

 הימופ קספ אל תבשב :שד

 אוהש יפכ : תימואל-תילארשי הוואג ונב שירשה הז םע דחי .ונתא וא ומצעב אסריגמ

 ןוויכ םג הככ ,ירחסמה עגמהמ ץוח ,רפכה-יבשות םע יתורבח רשק םוש רשק אל ומצע

 ,ותודהי לע האגה ,ידוהיה תיבב ונרגתסהו ונדדובתה ונחנא .ךרדה התואב תכלל ונתוא

 ברעתהל וניצר אל ,תיבב ונלביקש ךוניחל תודוה .רפכה-ידלי םע םירשק םוש ונרצי אלו

 .םייוגכ

 הרותה דומיל חורב וידלי תא ךניח ,ןילרק-ןילוטס לש קהבומ דיסח ותויהב ,ל"ז יבא

 הבישיב דומלל יבא חלש יתואו אנליווב דמל ל"ז רשא יחא .תונויצל םגו אטיל תובישי לש

 בשחנ יבא .תוסרוקיפאל בשחנ רבדה היה םידיסחה ןיבשכ ,ל"ז סנייר ברה לש תינויצה

335 
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 : רמוא ויתעמש םעפ אל .ותעד לע דומעל וחורב ףיקת היה לבא ,םידיסחה יניעב ןכפהמ

 ןמזה אובי ;םייסנכמה םע תאצל םכל םינתונש ןמז-לכ ,לארשי-ץראל ועס ,םידוהי;

 ."דעומה תא רחאל אל ידכ וזרדזה ;ולכות אלו םייסנכמ ילב חורבל וצרתש

 -הניאצ, תאירקל ועיגה היתועידי ,םנמא .הלכשה-אלל ,הטושפ השא התיה ל"ז ימא

 התיה איה לבא ,בתכמ תביתכלו ,םילמה שוריפ לש האלמ הנבה ילב הליפתל ,"הניארו

 יאדו התיה "םידסח-ילמוגו םינשיב ,םינמחר, ארמימה .לארשי-תבו היירבע םאו-השא

 העיגהו םיקחש העיקבה ,הפורצה לבא ,הטושפה התנומאש ,תפסותב ,ילש אמאל םג תנווכמ

 דימת היה התיב .הלש רודב תוינקדצה םישנה לש תויומדה תחא איהו ,דובכה-אסכל דע

 .רדוסמ בכשמ לע ןשי אלו בער אציש דחא ףא היה אלו .רפכב חרוא רבוע לכל חותפ

 היה םימעפל) םיחרואהש רקיעה ,הל תפכיא היה אל היתושארמל רכ ילב הראשנ איה םא

 ושרפ ,תוטימה וקיפסה אל םא .תרדוסמ הטימ ולביק (תחא-תבב םירשע-הרשע םרפסמ

 ,הנושארה תימלועה-המחלמה ימיב .םלוכל בכשמ-םוקמ ורדיסו שק-תומולא הפצרה לע

 םייוצר ויה םלוכו ונתיב תא םיאלממ םיטילפ-םיחרוא ויה ,תיזחל םיבורק ונייהשכ

 .אמא יניעב

 אוה רשאב ידוהי לכלו ,הקוחרהו הבורקה התחפשמל שדוק הלוכ התיה ל"ז ימא

 התנומאל ירוקמ ןפואב העיגהו לארשי םעב שחרתהש המ לכל השיגר התיה איה .ידוהי

 ןיבורח-בקב הקפתסה איה ,םייחב תועיבת םוש הל ויה אל המצעל .םלועה-ארובב הקומעה

 האירב דימת התיה תלוזל רוזעל לבא ,תינלוח דימת התיה איה 50 ליגמ .הזמ תוחפב ףאו

 .הקזחו

 ,רחא םלועל תסנכנו הז ונמלועמ המצע תקתנמ ימא התיה ,תבש לש תורנ תקלדהב

 ונלש רפכה ישנא) ךומס רפכמ יוג סנכנ ,תורנה-תקלדה ןמזב ,םעפ .ןוילע רהוזו תבש לש

 ,אמאה ינפ תא הארשכו ,(סנכיהל רזל רוסאו שדוק ולוכ אוה תיבה תבשב ונלצאש ,ועדי

 תא דירוה ,יוגה להבנ ,ןוילע-ויזמ הינפ תונרוק דציכ ,םייניעה וסיכש היתועבצא ךרד

 .בלטצהל ליחתהו עבוכה

 ןויס ו"טב רטפנ ל"ז יבא .ריעב רוגל ורבעו ח"פרת תנשב רפכה תא ובזע םירוהה

 תורבקה-תיבב םימלוע-תוחונמל האבוהו ה"צרת טבש ב"כב הרטפנ ל"ז ימא .א"צרת

 .הציבורבמודב

 -הייחתה-לגד יאשונמ היה אוה .ליעל ויתרכזהש ,ל"ז רשא יחא לע םילמ המכ דועו

 וצרמו ונוצרב ,ומצע תוחוכב ,חילצה ,הבישיב ינרותה וכוניח םע .ונתרייעב תימואלה

 תינויצה הדובעל םגו הארוהל רסמתה אוה .תידוסיו הפיקמ תיללכ הלכשה שוכרל ,ברה

 תינויצה ותוליעפ ךישמה ,אבצב ותויהב םג .יסור אבצל סייוגש דע (1910--1912 םינשב)

 ירחאלו תיזחל ואציש םינושארה ןיב ודודג היה תימלוטה המחלמה ץורפב .ךכ-לע רסאנו

 התיבה רזח רשא יחא .םוניהיג-ירודמ-העבש יחא לע ורבע םש ,יבשב לפנ הרצק הפוקת

 ונתרייע רשאכ ,1920 תנשב ."תיאציבורבמודה הכיפהמה, ןמזב ,1918 תנשב ,הילטיאמ
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 ומכש לע רשא יחא ליטה ,ליגרה םלולסמל ורזח םייחהו תיאמצעה ןילופ תנידמל החפוס

 ותובדנתהב תפומלו אמגודל היה ומצעב .תיללכה תינויצה תורדתסהה לש הדובעה לטנ

 איה םג ,לקיר ותשא ול הדמע תפעוסמה תינויצה ותדובעב רזעכ .תינויצ הדובעל האלפנה

 -תיב, היה םתיב ."תוברת, רפס-תיב תרגוב ,ריעצ ליגמ תינויצה העונתה לש הכינח

 .הציבורבמודב רקבל ואבש ,תינויצה תורדתסהה יליעפו יחילש לכל "דעו

 לארשי-ינב וניחא לשו ונריע-ינב לש ,ינראסב ףתושמה רובב םינכושה םיפסנה ןיב

 ארבנה ישונאה-ןימב ןימאהש ,רשא יחא תחפשמ םג רפע-תנכוש ,תוכומסה תורייעהמ

 .םיקלא םלצב

 ,תודליה תפוקתמ ינורכזב ותרחנש יפכ ,םדוקה רודהמ ,תויומד המכ דוע ןייצאו

 .הציבורבמודב רדחב ידמולב

 דימת עפוש היה (ןייטשלרפ השמו המלש םיחאה לש באה) ל"ז סיסוי דוד-ריאמ 'ר

 .הרבחה תובכש לכ םע ויסחיב ותוא םיוולמו וינפ לע םיכוסנ ויה דסחו-ןחו ןוילע-רוא

 םיסחיהש ,קהבומ רחוס הז םע דחיו הרות לש הליצב ןלה ,םכח-דימלת לש למס הז היה

 .הזב הז םיקובדו םיזוחא ,םיבולש ויה ורבחו ונוק ןיבל וניב

 המכחו הרות לש למס היה ,(ןמגרב השמ לש אבא ,ס'נמחנ-ה'ציא) ןמגרב קחצי 'ר

 םינופה לכ תא הבוט הצעב ךירדמ ,(ס"שה לע םימעפ 16 רבעש וילע ורמא) דחא םוקמב

 .וילא

 היח הרות היה ומצע אוה ,(זחה סחנפ 'ר לש ויבא) ל"ז סנר לארשי-קיזייא 'ר

 .ול עבקש דומילה תינכת תא אלמל הממיב תועש ול תורסחש ןנולתמ היה דימת .המלשו

 היה ,"רדח;ב יתדמל ולצא ,(ל"ז ןמצלז בקעי 'ר ברה לש ויחא) דמלמה סחנפ 'ר

 לש אמגודכ .ליעל יתרכזהש םישנאה תשולש לש םהיתויומד תא וידימלת ינפב הלעמ

 אמגוד ויה םה ,ןכא .םירחא םע םהיסחיב ץרא-ךרדו תקהבומ תודיסח ,תונואג ,תונדמל

 סחיתה ולוכ רוביצה .הציבורבמודב םהל ומדקש תורודהו םרוד-ןב ידוהיה סופיטל היח

 ועדיו הרות-יעדוי ויה םלוכש ,איהה הפוקתב לבוקמ היהש יפכ ,הצרעהבו דובכב םהילא

 .םיקהבומ הרות-ינב ךירעהל

 ! לארשי חצנ תודלותב רומש ,ליעל םירכזנה לכ לש םרכז אהי

 - ,הברחה הציבורבמוד תליהק ישודק לכ לש לארשי חצנ תודלותב םרכז רמשיי ןכ

 ,םייתורבחה םיסחיב ,םיבוטה םהישעמב םינמאנו הפורצה םתנומאב םימלש םלוכ

 תופקשה ילדבה ףא לע .םייטילופה םייחבו תודיסחב םינוש םימרזל םתוכייתשה תורמל

 ויח םלוכ ;והערל םדא ןיב האנש אלו האנק אל םהיניב תמייק התיה אל ,תודמעמו

 ! *ךומכ ךערל תבהאו, : בותככ ,ויחא תא שיא םידבכמ ויהו ,הענצבו תוטשפב ,אתורבחב

 רשא :רמאנש יפכ םהב םייקתנ ,ודרפנ אל םתומבו םהייחבש ,םירקיה ונריעזישודק

 םכלוכ רפסמ עדויו ;ןידב םכתא תימהו ;ןידב םכתא לכלכו ןזו ;ןידב םכתא רציי

 ...ןידב םכתויחהלו ריזחהל דיתעו ;ןידב



 ןייטשלעגייפ קחצי

 ..לטעטש א ןעוועג לאמ א זיא'ס

 ל"ז רעבוד םייח 'ר ירומ-יבא רכזל

 ןתלשוש 3 ןופ תודיסח .א

 דימת"רנ ןשייבר ןופ רוקמ רעד

 יירד יד טימ ןדנוברַאפ ,םידיסח ןעוועג ןענעז ןדיי לטעטש עצנַאג סָאד טעמכ

 ןוא ןילָאװ רעביא רָאי טרעדנוה ייווצ ןגיוצעג ךיז טָאה העפשה רעייז סָאוו .ןתלשוש

 ןיא ,זנכשא-חסונ ןיא טנװַאדעג ןבָאה עכלעוו ,םידגנתמ ערעזדנוא וליפַא .עיסעלָאּפ

 םענעגייא ןַא וליפַא טַאהעג טינשּפָא-טייצ ןסיוועג ַא ןיא ןבָאה ןוא ,לוש רעסיורג רעד

 ייז ןטעברַאפ ,םייבר יד וצ דובכה-תארי טימ ןגיוצַאב ךיז ןבָאה ייז ךיוא ,בר ןשידגנתמ

 ךעלטיווק טגיילעג ןוא ןטייהנגעלעגנָא-החפשמ ןיא הצע רעייז טכוזעג ,לוש ןיא ךיז וצ

 ,עוויסערגַארפ יד ,רוד סנטַאט ןופ ןדיי ריפ-יירד יד ךיוא .רעגייטש ןשידיסח ןפיוא

 ,סערדַא ןשידיסח ןפיוא אתוחידבד-אתלימ א ןגָאװצסױרַא טביולרעד ךיז ןבָאה סָאװ

 ,דָאר ןיא ןעגנַאגעגטימ ,תבש ףיוא ןעמוקעג זיא יבר ַא תעב ,ןענעז ייז ךיוא

 תעב טָאה רעכלעוו ,לודגה ןורהא 'ר ןופ בייהנָא ריא טיצ תודיסח רעציווַארבמָאד

 ןצנַאלפרַאפ וצ דלעפ טוג א זדנוא ייב ןענופעג דיגמ רעשטירזעמ םוצ סעזייר ענייז

 -תיב ןטלַא ןפיוא "להוא, ןיא ןעור רענייב ערעייז סָאוו ,םילבוקמ ייווצ יד .תודיסח

 -טימ ןבָאה ייז ןוא ,רוד םענעי ןיא ץיװָארבמָאד ןופ םיגיהנמ יד ןעוועג ןענעז ,םייחה

 .וצרעד ןפלָאהעג

 ןוא תוריפס ןופ תומלוע יד ןיא טבעוושעג טשינ טָאה תודיסח רעציווָארבמָאד

 רעכעלמיטסקלַאפ רעשיטקַארפ ַא ןעוועג זיא'ס רָאנ ,הטמל המו הלעמל המ -- ,תוגשה

 -םוי לסיב ַא ריא ןטלַאה ןוא המשנ ןייז ןעמערַאווּוצנָא טכוזעג טָאה'ס רעוו .ןינע

 טכוזעג טָאה -- ףוג ןייז ןרעביוז וצ ןוא ןעמערַאוורעד וצ טכוזעג טָאה'ס רעוו ,קידבוט

 טנרעלעג ןעמ טָאה אד ;תובהלתהב טנװַאדעג ןעמ טָאה ָאד .תודיסח וצ געוו םעד

 -ניירא ןעמ טָאה ָאד :"הבר-שרדמ, ןוא ,"בקעי-ןיע, ןוא ,"לארשיל-קוח, ןופ קרפ ַא

 -יטוקל, ןוא םיליהת לטיּפַאק ַא טגָאזעגנײרַא ןוא ,ןילָאוו חסונ ארמג טַאלב ַא טּפַאכעג

 טלייצרעד ןוא אתווצב ןסעזעג ןעמ זיא ָאד .קידתובהלתה ןוא המשל ץלַא -- ?יבצ

 .רוד רעזדנוא זיב בוט-םש-לעב ןופ קידנבייהנָא ןתלשוש עשייבר ןגעוו תוישעמ

 יד ןופ גנַאלרַאפ ןפיוא זיא ,כ"קת תועובש ,בוט-םש-לעב ןופ תוקלתסה רעד ךָאנ

 ןטשרע םוצ רעבָא .םוקמדאלממ רעד יבצ 'ר ןוז ןייז ןרָאװעג ,םידימלת עטמותירַאפ

 ,טגָאזעג טנייה רימ טָאה רעטָאפ ןיימ, :ןפורעגסיוא יבצ 'ר טָאה ,(א*כקת) טיײצרָאי

 טאה יבצ 'ר ."שטירזעמ ןייק ןבילקרַאפ ךיז טָאה קעפעג עריא עלַא טימ הניכש יד זַא
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 ןופ ןיבר םעד ןבעגעגרעביא סע ןוא למיירטש ןטימ עציפושז עסייוו ןייז ןָאטעגסיוא

 .גנוגעוואב רעשירפ רעד ןופ גיהנמ רעד ןרָאװעג זיא רעכלעוו ,רעב יר -- שטירזעמ

 טשרע ןוא ט"תו ח"ת תוריזג ןופ ןדנווו יד ןעוועג שירפ ךָאנ ןענעז טייצ רענעי וצ

 -יתבש טימ טלדורפשעג ןַאד טָאה'ס .עטנָאג קינומש-חמי םעד ןופ קילגמוא ןכָאנ

 יד ןופ תוקחד ןוא טיונ יד סיורג ןעוועג זיא'ס .םידמושמ ןוא ןטסיקנַארפ ,סעקיניבצ

 ןבָאה קלָאפ ןטגָאלּפעג ןופ פעק עסיורג יד ןוא רעצרעה עמערַאװ יד .ןסַאמ עשידיי

 םוצ ןגיוצעג ךיז טָאה גנוגעוואב עשירפ יד .טייקשידיי סָאד ןקרַאטש וצ טכוזעג

 ןייז טימ ,עלענַאמ וינע ןוא ריבג רענילרַאק רעד .רעב 'ר דיגמ רעשטירזעמ ןסיורג

 ,שטירזעמ ןייק ןרָאפעג ךיוא ןענעז ,לודגה ןרהא 'ר רעקידרעטעּפש רעד ,ןוז-רעדורב

 םורַא ױזַא ןוא ,ןילרַאק ןוא שטירזעמ ןשיווצ ךַאילש ןפיוא ןגעלעג זיא ץיווֶארבמָאד

 -במָאד ןייק ןגָארטרַאפ ,טרעקרַאפ ןוא ,ןילרַאק ןייק שטירזעמ ןופ בושו-ךולה רעד טָאה

 רעקסירט סָאד רעהַא ןגָארטרַאפ ךיז טָאה רעטעפש .תודיסח רענילרַאק סָאד ץיווָאר

 ,רעלשיט ,רעיוב ,רעגעז יד טריזינַאגרָא םידמול-סקלָאפ יד ןבָאה םעדכָאנ .תודיסח

 ,תודיסח רענזערעב סָאד ךיוא טכַארבעגּפָארַא ןוא רעטסוש ןוא רעדיינש

 :תקולחמ רעשידיסח רעד ךָאנ טייוו:טייו ןעוועג ןיוש זיא ןרָאי ערעזדנוא ןיא

 ןעגנַאגרעד טשינ ןעמ זיא םימוחת"בוברע ןייק וצ ,תמא .ענזערעב--קסירט---ןילרַאק

 ןעמ טָאה לוש רעסיורג רעד ןיא .טריפעג טשינ ןיוש ןעמ טָאה ןתקולחמ ןייק רעבָא

 רעקסירט ןופ םיללפתמ יד .םיררושמ ןוא ןזח-טָאטש ןטימ זנכשא-חסונ טנוואדעג

 -ןגמ, טנרעלעג ןוא טכַארבעגניירַא טָאה ,טחוש ןרעדנוזַאב רעייז טימ ,*ןעכלוש,

 ןיבר םורַא ,שרדמה-תיב ןיא טרירטנעצנָאק ןעוועג עלַא ןענעז רענזערעב יד ."םהרבא

 רעייז טַאהעג ןוא םידיגמ טרעהעגסיוא ,"בקעי-ןיע, טנרעלעג ןבָאה ןוא ,עצמוחנ 'ר

 טימ ,ךעלביטש ערעייז טַאהעג ןבָאה רענילרַאק יד .הליפתה--חסונ ןכייוו ןוא םענייש

 טשינ ןענעז ןטסַארטנָאק עפרַאש ןייק .ארמג טנרעלעג ןבָאה ןוא ,בר םענעגייא ןַא

 טכַארבעג רענזערעב ןבָאה לטעטש ןיא ןעמוקעג זיא יבר רענילרַאק רעד ןעוו .ןעוועג

 רעדָא ,רענילרַאק ןופ החפשמ ַא ןיא ןעשעג זיא סרעדנוזַאב סעפע ןעוו ,ןגעקַאד .תונוידפ

 -לאוש טרָא ןפיוא ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןעצמוחנ 'ר וצ ןפָאלעג ייז ןענעז ,רענילָאטס

 טימ ןגיוצַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,לשמל ,רעציווירק לכימ רעווש ןיימ .ןייז הצעב

 -תארי טימ טדערעג דימת טָאה ,ל"ז לקילומש 'ר רענזערעב םוצ םיקידצ-תנומא

 .ליז עלעבייל-םהרבא 'ר רעקסירט ןגעוו דובכה

 ,ןילרַאק וצ ברוקמ א ןעוועג תורוד-רוד ןופ זיא רעכלעוו ,רעבוד םייח ,עטַאט ןיימ

 .וו"אא ,טרָא ןפיוא ,ןעצמוחנ 'ר ןופ ןטלַאהעג רעייז טָאה

 עלַא רעבָא ,ןשטנעמ-סקלַאפ עריא ןוא םידמול עריא טַאהעג טָאה הרבח עדעי

 עלַא טנעקעג ןבָאה ןוא ןפיוה עשייבר יד ןיא טלצרָאװעגניא ןעוועג ןענעז ךיילגוצ

 רעד ןיא ןסקאוועגנייא ןעוועג ןענעז ,טייז רעייז ןופ ,םייבר יד .ןעגנוריסַאּפ עקיטרָאד

 תעב .בצמ ןלעירעטַאמ ןוא ןקיטסייג סנדעי טנעקעג ןוא טייקכעלקריוו רעקימורַא

 טרעהעגסיוא ןוא טסערפעגנעמַאזוצ ןסעזעג ןענעז םידיסח ןעוו ,קידצ א ןופ אלוליה ַא

 רעביא יוו ןעז שממ טנָאקעג ןעמ טָאה ,סעומש םעד טריפעג טָאה סָאװ םענייא םעד
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 טפעשעג טָאה תודיסח סאד ןכלעוו ןופ ,דימת-רנ רעשייבר רעד טלקניפ פעק ערעייז

 -רוד רעזדנוא זיב לודגה ןורהא 'ר ןופ ,רָאי 200 ןופ ךשמ ןיא טײקמערַאװ ןוא טכיל

 .םשה-שודיק לע ןעמוקעגמוא זיא סָאװ ,םייבר

 עיטסַאניד רענילרַאק יד

 : יוזַא ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ,בוט-םשי-לעב ןופ ןעמָאנ ןיא ןסעומש עשידיסח יד

 ;:לארשי:םע תבהא ;לארשי-יקלא תבהא -- םידומע יירד ףיוא טיובעג זיא תודיסח

 ןרַאפ לודגה ןורהא 'ר ןטלַאהעג טָאה דיגמ רעשטירזעמ רעד .לארשי-תרות תבהא

 -ריש, תבשדברע טגָאזעג טָאה לודגה ןורהא 'ר תעב .לארשי-יקלא תבהא, ןופ דומע

 עלַא ךיוא רָאנ ,ןשטנעמ רָאנ טשינ זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג העפשה ןייז זיא ,"םירישה

 יד טָא .שגר ןסיורג ןייז בילוצ ןעוועג אנקמ םיא ןוא ןגיוושעג ןבָאה ,םיכאלמ

 -דומע םעד ןיא טנערברַאפ ןרָאװעג זיא רע ןוא ןבירטרַאפ ףוס-םוצ םיא טָאה האנק

 ענייז ןיא רע טָאה ךאד .רָאי 36 זיולב קידנעייז טלַא ,לארשי-יקלא תבהא ןופ שאה

 רַאפ ןענּוװעג ,העפשה רעקידלַאװעג א וצ תודיסחה-תכלממ יד טריפרעד ןרָאי עצרוק

 עשידגנתמ עקיטלָאמעד יד וליפַא ןעמונעגנייא ןוא דנַאלסורסייוו ןוא ןילָאװ ץנַאג תודיסח

 ןיוש ךיז ןבָאה -- ענליו -- אטילד-םילשורי ןיא ךיוא .אטילד-קסירב ןופ גנוטסעפ

 ןיילַא ךיז טָאה לודגה ןורהא 'ר לייוו ,תודיסח ןופ ןעגנוצָארּפש עטשרע יד ןזיוואב ןַאד

 טַאהעג טָאה סָאװ ,טכיל עמערַאװ ןוא עכייוו ךיז ןופ טלַארטשעגסיוא ןוא טעברַאַאב

 זיא טעמוא, :טגָאזעג טָאה רע יוו יוזַא ,תובצע ןוא הרוחש-הרמ ןביירטרַאפ וצ חוכב

 קידנעטש ךיז ףרַאד רע ,ךיז טימ ןייז ןדירפוצ טשינ רָאט שטנעמ ַא ."תאטח לכ םא;

 רָאנ ,טעמוא ןוא שואי ןיא ןלַאפניירַא טשינ הלילחו-סח רעבָא ,ןביוה ןוא ןטעברַאַאב

 .קירוצ ךיז ןגיוב טשינ ןוא סיוארָאפ ןייג ,הצרנה-תילכת םוצ ןבערטש קידנעטש

 -- "ףוסכא ,הי, רמז ןייז ,םויה-רדס ןייז ,לודגה ןרהא 'ר ןופ האווצ עקרַאטש יד

 -גילפַאב א ,תובשחמ ןופ ףורסיורַא ןַא ,תוררועתה ןופ לַאווק ַא םויה דע ןבילבעג ןענעז

 האווצ ןייז ןופ ףיעס םענעביוהרעד םעד ןיא .ןבעל ןכעלגעטגָאט ןרענעש א ראפ גנול

 ןוא ,רפכל-ריעמו תיבל-תיבמ ןעגנַאגעג ךיא ןיב ילימרתו ילקמב, :טגָאזעג טרעוו

 ןייז ןופ םי ןרעטיול םעד ןיא ."םיברה תא ןעוועג הכזמ ןוא ,תודיסח טיירפשראפ

 .ב"ב לאוגה תאיב דע .םידיסח תורוד טכַא ןעוועג לבוט ךיז ןבָאה האווצ

 רַאפ לייז ַא ןעוועג זיא ,רענילרַאק המלש 'ר ,רבח ןוא דימלת סלודגה ןורהא 'ר

 ירוא 'ר דימלת ןייז ךרוד -- עיצילַאג ןייק ןעקנופ טיירפשעצ ךיז ןבָאה םיא ןופ : ךיז

 יד .םינָאלס ךרוד ,ןירבָאק ךרוד ,שטיווַאכעיל ךרוד -- דנַאלסורסייוו ןייק ,רעקסלירטס

 רעצנַאג רעד ןיא ןעוועג םש-הנוק ךיז ןבָאה רענילרַאק המלש 'ר ןופ תורמימ

 טָאה לוכיבכ יוו יוזא םיקידצ יד ןבָאה ביל ךיא טלָאװ יאוולה, :טלעוו רעשידיסח

 ."קידהרוחש-הרמ ןייז וצ ,תבש ןרַאפ ןעמעש ךיז ףרַאד ןעמ, ;"םיעשר יד וליפא ביל

 ןבעל ץנַאג ןייז ןעוועג ,םידגנתמ יד ןופ תופידר ליפ ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה רע

 -עגמוא זיא רע .בלבש-הליפת ןיא זיולב טרירטנעצנָאק ךיז ןוא םילכה-לא-אבחנ א

 .ב"נקת רָאי ןיא םשה-שודיק לע ןעמוק
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 ,ןעוועג ךנחתמ ךיז טָאה ,לודגה ןורהא 'ר ןופ ןוז רעד ,רעסיורג רעד רשא יר

 "ינעשוַאק ןופ רערערַאפ רעסיורג א ןעוועג ןוא ,רענילרַאק המלש 'ר ייב ,םותי סלַא
 ןעוועג זיא רשא 'ר .גנודניברַאפ-וװירב ןיא ןענַאטשעג זיא רע ןכלעוו טימ ,דיגמ רעצ

 סָאװ םינכש ענייז טימ ןדירפוצ ןעוועג טשינ זיא ןוא םידגנתמ יד ןופ טגלַאפרַאּפ

 ד"בח ישנא יד זא ,רעצינעשזָאק םוצ ןבירשעג טָאה רע .ד"בח ךרד ןטימ קעװַא ןענעז

 טרירטנעצנָאק ןבילבעג זיא רשא 'ר .ךרד ס'םש-לעב ןופ גנוגיינפָא ןַא טכַאמעג ןבָאה

 ללכ-ךרדב ןעוועג זיא רע .הבשחמ ולוכ ןעוועג זיא ןוא השורי רעקיטסייג ןייז ןיא

 .קיטרַאנגייא ןוא רַאברעדנּוװ ןעוועג דימת זיא עטגָאזעגסױרַא סָאד רעבָא ,קתוש ַא

 ,םירבח ביל טָאה'ס רעוו ,םימשדארי ַא סיוועג זיא ,ןדיי ביל טָאה'ס רעוו, : אמגודל

 ."דיסח ַא סיוועג זיא

 ךרעב ,המר-דיב תודיסח רענילרַאק טריפעג טָאה ,"ןורהא-תיב, רעד ,ינשה ןורהא יר

 -ילרַאק רָאי קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה ףיוא י"שר שוריפ רעד ןעוועג זיא רע .רָאי קיצפופ

 ןורהא 'ר ןופ ,ןרָאוועג טגָאזעגסױרַא ןוא ןָאטעגּפָא זיא סָאװ ץלַא .תודיסח רענ

 ךרוד זיא ,רעסיורג רעד רשא 'ר רעטַאפ ןייז ןופ ןוא ,רענילרַאק המלש 'ר ןופ ,לודגה

 "יײזלַא ןַא זיא "ןורהא-תיב, רעד .רפס ןייז ןיא ןרָאװעג טשטייטעגסיוא ינשה ןורהא 'ר

 ןוא ןדנוצעגנָא ןענעז סָאװ ,ןלַארטש עקידנּפַאכרַאפ ןוא טכיל ןופ גנולמַאז עקיט

 רעבָא זיא םעד ץוח א .רעייגרָאפ ןוא ןרעטלע ענייז ךרוד ןרָאװעג טקישעגסיורַא

 םייב ייס ףיט ןוא טייו ןפערט תורמימ ענייז ,ומצע תושרב דמוע ןַא ךיוא ןורהא יר

 אתווצב ןענרעל ןתעב ."ותטישל ןילרַאק , יירטעג ןביילב ייז ןוא ,ןטושפ םייב ייס ,ןדמל

 ןעמענמורַא טיירב ןעוועג חילצמ טָאה ,רענרעלרָאפ רעד ,ןדמל רעד ביוא ,"ןורהא-תיב;

 -תומכח ןופ לֶאווק א ןקעדטנַא טרָאד רע טעוו ,רמאמ םעניא ןעגנירדניירַא ףיט ןוא

 סָאד סיוא טרעטיול סָאװ לאווק א ןבעל ןכעלגעטגָאט םענופ לכשה-רסומ ןוא םייח

 .המשנ יד ףיוא טרעטנומ ןוא ץרַאה

 יז תעב ןיוש טָאה ,ינשה ןורהא 'ר ןופ ןוז רעד ,רעטייוצ רעד רשא יר

 -ירבע ערעווש יד ןוא םינצבק יד ,רעטעברַא יד ךיז םורַא טרירטנעצנָאק ןבעל סנטַאט

 םיא ןוא ןדיי ןטושפ ןרַאפ ןגרָאז -- "אווטסייבאר, ןעוועג זיא הטיש ןייז .סרעגָאז

 טָאה ,"ןורהא-תיב, רענילרַאק רעקרַאטש רעד ,רעטָאפ ןייז ןופ טיוט ןכָאנ .ןייז ךירדמ

 ןוא ןברָאטשעג זיא רע .רָאי לטרעפיירד יו רעמ טשינ "שיט טריפעג , ינשה רשא 'ר

 -רַאפ ןבילבעג ךיוא זיא תודיסח רענילרַאק ןוא ,דניק קירָאי-ייווצ ַא טזָאלעגרעביא

 ןעגנַאגעג ןוא ןכַאילש עדמערפ רעביא ןעיילש ןעמונעג ךיז ןבָאה םידיסח ךס ַא .טמותי

 ןייז ןעוועג ךנחמ ןבָאה ,ןרשא 'ר ןבילבעג יירט ןענעז עכלעוו ,יד .ןשיט עדמערפ וצ

 םיא ןעמ טָאה ךָאנ דניק ַא טעמכ .ןסקַאוועגרעטנוא זיא רע זיב ,קיצלארשי 'ר ןוז

 ,תועד-יקוליח ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןַאד טשרע ןוא ,לוטש ןשיבר ףיוא טצעזעגפיורַא

 .ןיבר א רַאפ דניק ַא טלָאװעג ןבָאה עלַא טשינ לייוו

 ןופ ןוא ,תבש ףיוא ץיװָארבמָאד ןייק ןרָאװעג טכַארבעג זיא יבר-לגניי רעד

 ןוא םיאבג ענייז טימ יבר רעד .ןעז םיא ןדיי ןעמוקעג ןענעז רימָאטישז זיב קסירב

 עטסערג יד ןעוועג זיא סָאװ ,בוטש סיקצולס רשא ןיא ןענַאטשעגנייא ןענעז םישמש
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  לצז לארשו 'ר
 ,קיזצ רטטרופקגארפרעצ = =

 לז ךלמילא םהרבאר רצ זהשמר

 'ר :עיטסַאניד רענילרַאק רעד ןופ םייבר ןתלשוש 2 עטצעל יד ןענעז סָאד

 ,בקעי 'ר ,רשא 'ר ;רוד ןטסקעז ןופ -- (קידצ רעטרופקנַארפ רעד) לארשי

 .רוד ןטעביז ןופ -- ןנחוי 'ר ןוא ךלמילא-םהרבא יר ,השמ 'ר

 :ןענעז םייבר תורוד ןביז יד

 .לודגה ןרהא 'ר ןופ רעטעפ רעד ,עלענַאמ 'ר :רוד רעטשרע

 .רענילרַאק המלש 'ר ;לודגה ןרהא 'ר :רוד רעטייווצ

 .רעסיורג רעד רשא 'ר :רוד רעטירד

 .("ץרהא-תיב,) אשידק-אבס ןרהא 'ר :רוד רעטרעפ

 .רשא 'ר יבר רעגנוי רעד :רוד רעטפניפ

 .(קידצ רעטרופקנַארפ רעד) לארשי 'ר :רוד רעטסקעז

 -םהרבא 'ר ,השמ 'ר ,בקעי 'ר ,רשא 'ר : לארשי 'ר ןופ ןיז עקילייה יד :רוד רעטעביז

 .ןרהא 'ר ,ןנחוי 'ר ךלמילא
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 טלעטשעגפיוא ןעמ טָאה ,קרַאמ ןטימ ןיא ,זיוה םעד ןבענ .לטעטש ןיא עטסנעש ןוא
 יברדלגניי רעד טָאה טרָאד ,סעזָאל ןוא ןגייווצ ענירג ןופ ןטכָאלפעג ,סַאלַאש ןסיורג ַא

 קרַאמ ןיא טצנַאטעג ןדיי םינינמ 200 ןבָאה השעמ-תעב .רודיס ַא ןופ שודיק טכַאמעג
 ..."שודיק ןכַאמ ןעק יבר רעזדנוא רעבָא; :ןוגינ א טימ ןעגנוזעגוצ ןוא דיירפ ןופ

 עצלארשי 'ר ןרָאװעג רע זיא ,ןסקַאוועגסיוא זיא ,קיצלארשי 'ר ,יבר-לגניי רעד זַא

 :"ןילרַאק-תטיש, ןייז לָאז תודיסח רענילרַאק זַא ,ךַאװ רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא ןוא
 ,ןעמ ףרַאד ןענעװַאד ;"הנרמאת יתומצע לכש, רעבָא בלבש-הדובע עקַאט זיא הליפת

 ,אתווצבו אתורבחב תודיסח -- טגָאזעג טָאה עלעדייז רעד יוו ױזַא ,ןעמ זומ ןענרעל

 ןוא ,רעטלע ןפיט ןיא טשינ ןרָאװעג קלתסנ זיא עצלארשי 'ר .םויק א ןבָאה לָאז סָאד זַא

 תודיסח -- "ןילרַאק-תטיש, יפל "ָאווטסייבַאר, טריפעג עקַאט ןבָאה רעדניק ענייז

 ןלעופ וצ ידכ, :טקירדעגסיוא ךיז טָאה עקכעליימ 'ר יוו יוזא ,אתווצבו אתורבחב

 ..."ןיבר ןטימ םידיסח יד ,ןעמַאזוצ עלַא ןעווערַאה ןפרַאד ,םלוע-לשדונובר םייב

 טשינ םייבר יד ,הרושה ךותב ראי 200 ןיוש םידיסח רענילרַאק ןעייטש ױזַא טָא

 ןַא ןדיי עכעלנייוועג ןופ הרוש ַא זיא סָאד .הרושה שארב ןעייג רָאנ ,טלייטעגסיוא

 רָאנ ןעגניז ןוא ןענעוואד תעב רָאנ טשינ הניכש יד טור'ס עכלעוו ףיוא ,תולטציא

 .רעגייטש-סנבעל ןקידעכָאװ םעד ןיא ןוא ןכעלגעטגָאט םעד ןיא ךיוא וליפא

 תודיפח רענזערעב

 ןרעפטנערַאפ סָאוו ,תוישעמ עשיטקַארפ ליפ ןלייצרעד 'צ ןסייוו םידיסח עטלַא יד

 ןטלייצרעד םעד ןופ .ןשטנעמ ערעזדנוא רעביא החגשה רעד ןופ הכרדה ןגעוו תולאש ליפ

 טיצ ,בייהנָא ןייז טמענ תודיסח רענזערעב ןופ עזג עקילייה עקיזָאד יד זַא ,ךיז טמוקַאב

 -דח א שממ ןעוועג זיא רעכלעוו ,דיגמ רענַאפעטס ןסיורג ןופ העפשה ןוא הקיני ןייז

 "רעד יד .רעב 'ר ןיבר םענופ םידימלת ןוא םירבח ןופ עדַאיעלפ רעד ןשיווצ ארודב

 רעד זַא ,וצ ךָאנ ןביג ןוא ןעוועג עיפשמ אד טָאה ליבָאנרעשט ךיוא זַא ,ןגָאז רעלייצ

 רעטיירפשרַאפ יד ןענעז עלַא יד .רעוועשטַאלז לכימ 'ר ןופ ךיוא ךיז טיצ שרוש רעטשרע

 ,ןילָאװ ןיא תודיסח ןופ

 יד .םייבר רענזערעב תורוד עלַא טיילגאב טָאה הטיש סדיגמ רענַאפעטס םעד

 יד טימ טבעל רע ביוא ,לוכיבכ םוצ טנעָאנ ןַאד זיא דיי רעטושפ רעד זַא ,טגָאז הטיש

 -עגכרוד זיא רע ביוא ןוא הנומאב זיא ןתמו-אשמ ןייז ביוא ,םולשבו הווחאב עקימורַא

 "ונובר רעד זַא ,ןטלַאהעג ןבָאה םידיסח רענזערעב יד .תוירבה תבהא טימ ןעגנורד

 רע זיא שרדמה-תיב רענזערעב ןיא רעבָא ,ודובכ-ץראה-לכ-אלמ עקַאט זיא םלוע-לש

 .חיכש רעמ

 ןגָאז ,שרדמה-תיב רענעזרעב ןיא ,ןדיי םינינמ קיצנַאווצ ןגעלפ ץיווֶארבמָאד ןיא

 יאדווא ןבָאה ייז ןוא ."בקעי-ןיע, טנרעלעג בירעמל-החנמ-ןיב ןוא םיליהת לוק ןפיוא

 עלַא ןופ תוליפת יד ףיוא טמענ טלעוו-רעד-ןופדרַאה רעד ,תמא :טכַארטעג ױזַא

 סניבר םעד ,עצמוחנ 'ר ןיבר רעזדנוא טימ טנוואד ןעמ ןעוו רעבָא ,םישרדמ-יתב

 ןענעז ןדיי םינינמ 60--50 ןעוו .רערעכיז ליפ שרדמה-תיב ןיא זיא ,ןוז סקילומש 'ר
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 זעוועג רעצרעה ערעייז ןענעז ,תוחילס טגָאזעג ןוא לביטש רענזערעב ןיא ןענַאטשעג

 דומע םייב טעװ רע זַא ,גנונעפָאה ןוא הארי טימ עצמוחנ 'ר ןיבר םוצ טעדנעוועג

 ענעגָאלשעג טימ ,תולג ןרעטיב רעייז ןיא ,ןדיי עקיזָאד יד .רָאי טוג א ןלעופסיוא

 הלוגס א ,ןעלקילומש 'ר ןופ הכרב ַא זיא ייז רַאפ -- ,תוינערוּפ ןוא תולחמ טימ ,תוסנרפ

 רַאפ -- ןעלעסוי 'ר ןופ השעמ ַא ,ןעצמוחנ 'ר ןופ טרָאװ טוג ַא ,ןעלקיציא 'ר ןופ

 .זייב סָאדלַא ןופ גנוטיהּפָא ןוא טסיירט ןופ רוקמ ַא ןעוועג סָאד זיא ייז

 ןוא רעלבָאנרעשט ןופ רעטכָאט יד ,ןעלערעפ ןופ טדערעג ןבָאה םידיסח עטלַא

 סָאד זַא ,טסעומשעג וליפַא טָאה ןעמ .ץרא-ךרד סיורג טימ ,רענזערעב יד ןופ ןיציבר יד

 -קַארּפ יד ןבעגעג יז טָאה סָאד זַא ןוא המר-דיב ענזערעב-תמחלמ יד טריפעג יז טָאה

 .םידיסח רַאפ הכרדה עשיט

 ןטעבעג רע טָאה ,לימ א ףרָאד ַא ןיא ןעיוב ןעגנַאגעג זיא דיסח רענזערעב ַא ןעוו

 רעד ןופ ןגיוא-החפשמ עטוג-עכייו יד ןיא .הכרב ןוא המכסה סניבר םעד רעירפ

 תוכרב ןטעבוצסיוא ידכ ,ןקוקוצניירַא טסיילפעג סעמַאמ ךיז ןבָאה ענזערעב תלשוש

 ..ןפלָאהעג טָאה'ס ןוא .ךעלרעדניק עקנַארק ערעייז רַאפ

 זיא שודקה י"ראה יפל זַא ,ליומ סעצמוחנ 'ר ןופ טפַאכעגפיוא לָאמַא בָאה ךיא

 ןבָאה רימ ןעוו ,רעטעפש .הרצ-תע ןַא ןיא ףליה א םיליהת לטיּפַאק רעסיוועג ַא

 בָאה ,םיפוג עטיוט ןשיווצ ,סעטָאלב ןוא רעדלעוו רעביא קערש:טיוט ןיא טעקנָאלבעג

 ךס א ןטימעגסיוא עקַאט ןוא םיליהת לטיּפַאק םעד טגָאזעג םירבח עפורג ןיימ ןוא ךיא

 ..לארשי-ץרא ןופ גערב םעד וצ זיב ןרַאפעג

 רעייז ןענעז ,שיא-יפמ-שיא ענעבעגעגרעביא ,תורמימ עשייבר רענזערעב יד

 :ןעמָאנ סעלעסָאי 'ר ןיא טגָאזעג לָאמַא טָאה ,לשמל ,דלעפ ןמחנ .ךעלמיטסקלָאפ

 קלח ןייז ןגַארטניירַא ףרַאד רענייא רעדעי רעכלעוו ןיא ,תופתוש ַא זיא תודיסח..,

 ,לכימ ,וד ביג ָאט ,יוזַא ביוא .וו"אא החמש ,גנַאזעג ,הרות -- ,טָאה רע סָאוו םעד ןופ

 .."ןייז ךעליירפ ןלעוו עלַא רימ ןוא ןצנַאט טעוו ריאמ-קיציא ,ןעגניז לעוו ךיא ,טלעג

 :ןגָאז יוזַא טגעלפ רע זַא ,ןעלעסָאי 'ר יבר ןופ ןעמַאנ ןיא טלייצרעד ןעמ טָאה ךַאנ

 ."! ןדיי יוו ,ןדיי טסע -- דיי ַא יוו ןטסַאפ ןופ רערעווש ליפ זיא דיי ַא יוו ןסע,

 ןוא ,ןילָאװ ץנַאג רעביא טגייוצעגרעדנַאנאפ ךיז טָאה החפשמ רענזערעב יד

 .רשי םדאה תא השע םיקלאהו -- הטושפ הנומא ןופ הטיש יד יירטעג ןבילבעג

 ענעסירעצ ענווָאר ןיא ןענופעג רימ ןבָאה ,המחלמ רעקירעיורט רעד ךָאנ ןעוו

 ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ,ןסַאג יד ןיא טרעגלַאוועג ךיז ןבָאה סָאוו ,תורות-ירפס ןופ תועירי

 ןופ ןיבר ןופ רבק םעד ןבילקעגסיוא ןוא ,קידצ ַא ןופ רבק ַא ןבענ "הזינג, ַא ןכַאמ וצ

 ןבָארגעגסיוא רימ ןבָאה טרָאד .לריאמ 'ר ןיבר רענזערעב ןופ רבק םעד ,הטושפ הנומא

 -ירפס עטכעוושרַאפ ןופ *הזינג, יד טכַאמעג ןוא הרעמ ַא טריטנעמעצעגסוא ,רבק ַא

 רימ ןענעז הרעמ יד ןכַאמרַאפ ןוא ןקעדרַאפ ןתעב .תועירי ענעסירעצ ןוא תורות

 ןגָאלשעצ רעבָא ייז ןבָאה רימ ,רעניַארקוא ךרוד ןרָאװעג טלגנירעגמורַא גנילצולפ

 רימ טָאה ל"צז עצמוחנ 'ר סָאוו ,םיליהת לטיפאק םעד קידנעשטפעש ,ןבירטרַאפ ןוא

 .טיורטרַאפנָא לָאמַא
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 תודיסח רעקסירט

 יד ךיוא יוו ,םיריבג יד ןעוועג םידיסח רעקסירט יד ןענעז לטעטש ןיא זדנוא ייב
 טשינ סע זיא רעבָא ךָאד ,םיקידצ-תנומאב תודיסח ַא ןעוועג זיא'ס שטָאכ .ןדיי עליטש
 ךיא .סיורַא ןסיורד םוצ קינייוועניא ןופ ךיז ןסייר סָאװ ,ןלַארטש טימ ןוז ןייק ןעוועג

 ןַאד ,תופקה עקידהרות-תחמש יד תעב ,רָאי ןיא לֶאמנייא ןופ תודיסח עקיזָאד יד ןעק

 וצופי ךיתוניעמו :טייטש קוספ ןיא יוו ,ןגערב יד ןופ סיורַא ךייט רעקסירט טייג

 -רָאפ ןוא עמורפ ,גנוי ןוא טלַא ףיונוצ ךיז ןעמענ ,גָאט ןקיזָאד םעד ןיא ,ןַאד ...הצוחה

 .דובכה-תארי טימ ןדער עלַא .ןעגניז ןוא ןצנאט ,ךעליירפ ןענעז עלַא ,ענעטירשעג

 ןעוועג רעקסירט יד ייב זיא ,ָאד זיא יבר רעד ןעוו וליפא ןַאד ךיוא ,רָאי ץנַאג א רעבָא

 זיא הניכש יד זַא ,קנַאדעג ןטימ טכַאמעג-םולש ןטלָאװ ייז יוו יוזַא ,קידַאתית-אכיהמ

 ,רבשינה-סרחכ שטנעמ רעד זיא הרות-תחמש ןיא וליפא זַא ןוא תולג ןיא טרָאפ ךָאד

 ...ןָאט הבושת קידנעטש ףרַאד סָאװ

 ףיוא טַאהעג ןבָאה ייז לייוו ,תודיסח ןיא טעווערַאהעג טשינ ןבָאה רעקסירט יד

 ,רעטלַא ןַא רָאג ךָאד זיא סוחי רעייז ...קסירט טייקיניילק ַא :ןייז וצ ךמוס ךיז ןעמעוו

 ןטשרע ןפיוא .בוט-םש-לעב ןטימ ךיילגוצ ,עיטסַאניד רעלבָאנרעשט ןופ ךיז טיצ רע

 עצנַאג סָאד ןּפַאכרַאפ ליוו רע זַא ,טגָאזעג בוט-םש-לעב רעד ךָאד טָאה רעלבָאנרעשט

 ...אבה-םלוע

 -לעב רעסיורג ַא ןעוועג זיא רע זַא ,טלייצרעד ןעמ טָאה וינעבייל-בקעי 'ר ןגעוו

 ןופ הגרדמ רעד וצ ןכיירגרעד טלָאװעג ןרָאי עגנוי ענייז ןיא טָאה רע זַא ןוא תפומ

 עזָאלפָאלש ןופ רדס א טעברַאעגסיוא רע טָאה ןכיירגרעד וצ סָאד ידכ .והילא תולגתה

 רעווש זיא רע זַא ,תונדפק ַאזַא טימ רדס םעד ןעוועג םייקמ ןוא ,תוליפת ןוא טכענ

 ןרָאװעג טנוזעג קירוצ רע זיא ףליה רעשיניצידעמ רעסיורג קנַאד א רָאנ .ןרָאוועג קנַארק

 .ןוושח-םר רָאנ ,ןוושח-רמ -- רעקסירט יד טשינ ןגָאז אמעט-יאהמ ןוא ,ןוושח שדוח ןיא

 .םירופיס ליפ ןיא טלקיוועגנייא זיא וינעבייל-בקעי 'ר ןופ תוקלתסה עקידרעטעפש יד

 םיא וצ ךיז טָאה ןוא טיוט ןייז ןופ גָאט םעד ןעזעגסיורָאפ טָאה רע זַא ,טלייצרעד ןעמ

 ןעגנַאגעג רע זיא גָאט םענעי .הליפת ןיא ןוא הרות ןיא טרעדנוזעגּפָא קידנציז ,טיירגעג

 קלתסנ םעד ךָאנ ךיילג עקַאט זיא ןוא ,םימעפ י"ש ןעוועג לבוט ךיז טָאה ,הוקמ ןיא

 .הרהטבו השודקב ןרָאװעג

 -סערגנָאק ןוא ןילָאװ רעביא טײרּפשעגרעדנַאנַאפ ךיז ןבָאה םייבר רעקסירט יד

 רעד .רימזוק ןיא ןוא ווַאכָאטסנעשט ,ןילבול ,לַעווַאק ןיא ןעוועג ןענעז ייז .ןליופ

 ףיוא ןרָאװעג טנַאקַאב ךיג ןרָאי עגנוי ענייז ןיא ךָאנ זיא דיגמ רעקסירט רעטשרע

 סוינעבייל-בקעי 'ר .םיא וצ ןרָאפעג ןענעז םייבר עבושח עטלַא ןוא ,טלעוו רעד

 ןעמ .םייבר-רוד ןייז ןשיווצ קיטרַאנגייא ןעוועג זיא ,רערימזק עלעטַאמ 'ר ,רעדורב

 טמענ רע סָאװ ,תונוידפ יד ףיוא שילש-תועמדב ןענייו שממ טגעלפ רע זַא ,טלייצרעד

 ייז ןרעוו ןתמא רעד ןיא תעב ,ייז טפלעה סָאד זַא ןביולג ןגעלפ עכלעוו םידיסח יד ייב

 ..רעלבָאנרעשט יכדרמ 'ר ןופ תובָא-תוכז ןבילוצ רָאנ ,םיא ךרוד טשינ ןפָאלהעג
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 טָאה סָאװ ,עלעפלעוו 'ר יבר רעד תעב .יוניש ַא ןטָארטעגניירַא זיא רוד ןיימ ןיא

 -עגפיוא ךיא בָאה ,ץיװָארבמָאד ןיא ןכוזַאב ענייז ןכַאמ טגעלפ ,לעווָאק ןיא טניווועג

 ענייז ןיא םידיסח ענייז ןיוש טיצ רע זַא ,טּפַאכ

 ,םענייז ךוזאב םעד ,לשמל ,קנעדעג'כ .תומא 'ד

 ןופ רוד רעגנוי רעד תעב ,ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא

 א טנדרָאעגנייא םיא רַאפ טָאה םידיסח רעקסירט

 .לַאז ןיא ןייטשגנוי עיציא ייב עמַאנפיוא עסיורג

 -עגנייא ןעוועג ךיוא ןענעז ה"ע יורפ ןיימ ןוא ךיא

 ןסעועג זיא יבר רעד .עמַאנפיוא רעד וצ ןדַאל

 -יירד ַא ןעוועג ןענעז ןשיט יד םורַא ןוא ןאנביוא

 יד ןוא טייז ןייא ןופ רענעמ יד ,ןָאזרעּפ קיס

 זיא סעומש רעד .טייז רעטייוצ רעד ןופ ןעיורפ

 יד ןוא ,רעכעלטימעג ןוא רעמערַאוו ַא ןעוועג

 יקסרעווט הירא-בקעי 'ר ק"הרה יע יט ו'* טקילייטַאב ןעוועג ךיוא ןענעז ןעיורפ

 (דיגמ רעקסירט ןופ ןוז ַא) הדע רעד טימ טשימעגסיוא ןעוועג זיא יבר רעד

 רע .טקַאטנָאק א ןטלַאהעג ןעמעלַא טימ טָאה רע ןוא

 -לָאמעד יד זַא ,ןכָארטשעגרעטנוא ןוא ןדיי ןופ עגַאל רעניימעגלַא רעד ןגעוו טדערעג טָאה

 ,טוג קנעדעג'כ .דנַאלשטייד ןופ הקיני ריא טיצ ןליופ ןיא עילַאװכ עשיטימעסיטנַא עקיט

 ערעזדנוא רעבָא געוודייש ןפיוא טייטש ןליופ עצנַאג סָאד :טגָאזעג ןַאד טָאה רע סָאװ

 יד טשינ ןרימרַאלַא ןוא ךאוו רעד ףיוא רעדייל טשינ ןעייטש רעקיטילָאּפ ןוא רעוט-ללכ

 ...ןגלָאפ עטכעלש ןייז הלילח ןענָאק'ס ןוא ,טלעוו

 טימ ןגָאז וצ טניימעג טָאה רע סָאװ ,ותעד ףוסל יתדרי אל טנעמָאמ םענעי ןיא

 רעד עקַאט טָאה יצ ,טשינ םויה-דע סייווכ ."ןגלָאפ עטכעלש ןייז הלילח ןענָאק'ס,

 ןעזעג רעטעפש ייז בָאה ךיא יוו ױזַא ,ןגלָאפ עטכעלש יד ןעזעגסיורָאפ ןַאד ןיוש יבר

 ,םידיסח רענזערעב ,םידיסח רעקסירט :רָאלק רעבָא זיא סנייא .טייקכעלקריוו רעד ןיא

 אל לע ןרָאװעג ןטינשרַאפ ןענעז -- םייבר עקילָאמַא ערעייז טימ -- םידיסח רענילרַאק

 .םפכב לווע
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 ,ץיווָארבמָאד ןיא טצעזַאב ךיז ןבָאה ןדיי טניז זַא ,שיא יפמ שיא ,הריסמב ןבָאה רימ

 ןבָאה ױזַא .סעדייז ןוא סעטַאט ערעזדנוא ןופ ןבעל ןיא טרָא בושח א הקדצ טמענרַאפ

 תוישעמ טימ טיילגַאב ,םילוח רוקיב ,הלכ-תסנכה .םיובש-ןוידפ ןגעוו טלייצרעד םינקז

 א יצ ,חרז 'ר ,טרעדנוהרָאי ןקירָאפ ןופ סורדוט 'ר ,לשמל ,יוו ,םינבדנ עסיורג ןגעוו

 םענייא ןגעוו .ןדיי עמערָא ןפלעה וצ ןייז שפנ רסומ שממ ךיז ןגעלפ עכלעוו ,המלש 'ר

 עמערָא ןסע ךעלגעט-גָאט ןגעלפ םיא ייב זַא ,ןעמ טלייצרעד רעקשזערעב לסָאי 'ר ַא

 .תובדנ עסיורג ןעמוקַאב ,בוטש ןופ קידנעייגסיורַא ןוא ,ןדיי
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 ,סעלעטַאמ רשֶא ,תיבה לעב ַא ןעוועג ץיװָארבמָאד ןיא זיא קירוצ רָאי 75 ךרעב טימ
 : ןטכָארטניירַא ןביוהעגנָא רע טָאה ,ןרָאי עלעטימ ענייז ןיא .ןפורעג םיא ןעמ טָאה
 -עמערָא ףיוא ןבעג גנוטכַא ךָאד טסייה השודקה הרות יד !ןעמ טגייווש יוו 1 שטייט'ס
 רע טיצ ךיג ןוא ,רענעװַאדטימ עשלביטש ענייז ןופ טלעג ןעלמַאז ןָא טביוה רע ! טייל
 טוט רע ןעמעוו טשינ טסיוו לטעטש סָאד .רעניווונייא רעציװָארבמָאד עלַא ןיירַא
 ןייק טשינ טעז ןעמ ןָא טשינ ןעמ טעז תולד םעד ,קיור זיא סע רעבָא ,ןגרָאזַאב
 רשֶא 'ר .לטעטש ןיא ןגרָאברַאפ ןעוועג תולד רעד זיא ןרָאי קילדנעצ יירד .עקירעגנוה

 א לטעטש ןיא טרעוו געט טכַא יד וצ ןוא רָאי קיצכַא יד ייב טברַאטש סעלעטאמ

 ןרעוו ,ןגרָאזַאב טייהרעליטש טגעלפ סעלעטַאמ רשֶא עכלעוו תוחפשמ יד :רעדורעג

 ןוא ,טיילעגנוי עכעלטע ןעמַאזוצ ךיז ןביילק ןַאד .קירעגנוה ןענעז ןוא טלעק ןופ ןריורפעג

 : טגָאזעג יוזא םיא וצ ןוא ןטקה לאומש ןפורעג ןבָאה ייז .וויטַאיציניא יד רעביא ןעמענ

 ,לאומש 'ר ,טמענ ,לטייב-הקדצ א השורי א ןבילבעג סעלעטָאמ רשֶא 'ר ןופ זיא סע תויה;

 ."רעלייטעצ רעד ךיוא ןוא רעלמַאז רעד טייז ןוא ךָאו ַא לבור ייווצ החרט-רכש

 ענעבעגעג יד זַא ןליוו ייז ,םיכסמ טשינ ןענעז םיתב-ילעב רעציווָארבמָאד ,רעבָא

 ןעמוקַאב סָאװ רעלטימרַאפ ןָא ןקיטפרעדַאבטיונ םוצ ןעמוקנָא ןלָאז סעקיּפָאק יירד"ייווצ

 ןבָאה סע רעדניק סנעמעוו ,שטנעמ רערעטלע ןַא ןעמוקעג עקַאט זיא .החרטדרכש

 בדנתמ ךיז ןוא טייצ עיירפ גונעג טַאהעג טָאה ןיילא רע ןוא ןטפעשעג יד טריפעג

 .סעוואשט : הנוכמה ,רעלָאטס עושוהי 'ר : ןסייהעג טָאה דיי רעד .טעברַא יד ןָאט וצ ןעוועג

 סעלעטָאמ רשֶא טימ תונכשב ןסעזעג זיא ןוא לביטש רענילָאטס ןיא טנווַאדעג טָאה רע

 :םיא טגָאז ןוא ןעושוהי 'ר םולח וצ טמוק סעלעטָאמ רשֶא .ןרָאי רעקילדנעצ ךשמב

 םעד םענ ,טשינ גייווש !ןריורפרַאפ ןרעוו טיילעמערַא יד ?טסרעה וד !עושוהי,

 סעמַאמ יד ביג ,רעזייה עטלַאק יד ןָא םערַאװ ןוא ץלָאה ףיוק ,טלעג ביילק ןוא לטייב

 ךיז טפאכ רעלָאטס עושוהי 'ר ןוא ."רעדניק עקירעגנוה ערעייז רַאפ ץלַאז טימ טיורב

 רעד ןוא ,בר םעד ןעלקנַאי 'ר וצ רענעקָארשרעד ַא טפיול ןוא טכַאנ רעבלַאה ןיא ףיוא

 עברָאט-הקדצ יד ןעמענ לָאז רע ,עושוהי 'ר ןטלַא םוצ טגָאז ,בר רעקשטגנוי ַא ןַאד ךָאנ

 -תכירַא וצ ןייז הכוז טעוו רע זַא ,וצ םיא ןעמ טגָאז ייברעד .טלעג ןעלמַאז ןביוהנָא ןוא

 .רעטלע רעטוג ַא וצ ןוא םימי

 רע ,טלעג-*רעכָאװ, תיבה-לעב ןדעי ןופ ןעמונעג עושוהי 'ר טָאה רָאי קילדנעצ ייווצ

 ןטסנידרַאפ ערעייז ןופ וליפא ןגעלפ ןדיי עקינייא .ןעמונעג רָאנ ,ןטעבעג טשינ טָאה

 ענעמוקעג ,טײלסרּפָאד עלַא ןופ טלעג ןעמענ ןוא ןטיהוצ טגעלפ עושוהי 'ר .רשעמ ןבעג

 ןייק ןעמוק ןגעלפ עכלעוו ,רעמערק רעצינשזערעב ןוא רעקצַאסיוו ןופ ,טָאטש ןיא

 ןגעלפ עכלעוו ,סערַאקַארב ןוא םירחוס-דלַאוו ןופ ךיוא יוו ,הרוחס ןפיוקנייא ץיווָארבמָאד

 ןופ ,בוטש וצ בוטש ןופ טייג רע .לטעטש ןיא ,רעדָא ,ףיוה-ןאב ןפיוא ןזייוואב ךיז

 ענעלַאפעג רַאפ .דובכ טימ טלעג סָאד ןגעקטנַא םיא ןגָארט עלַא ןוא ,םָארק וצ םָארק

 רעטיירב רעד טימ רע טיג םינצבק עטריטנעטַאּפ ןוא ,רתסביןתמ רע טיג םיתב-ילעב

 .תואצוה-הנותח טימ טפלעה ,רעדניק יד רַאפ דומיל-רכש ,ץלַאז ,רעקוצ טלייט רע .טנַאה

 רעד תעב ןבָאה ןיז יד ןוא ,קיצכַא רעבירַא קידנעייז טלַא ןברָאטשעג זיא עושוהי 'ר
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 קידנעמוקנָא ,לָאז רע ידכ ,לטייב-הקדצ םעד טנַאה ןיא טשטעעווקעגניירַא םיא הרובק

 .לארשי ללכ רַאפ לוכיבכ םוצ תוכז א ןעגנַאלרעד ,תמאה"םלוע ןפיוא

 וימי לכ .סעסינַאמ בייל-שרעה 'ר :ןעמָאנ ןטימ דיי ַא ץיװָארבמָאד ןיא זיא ןעוועג

 ןוא ץיה ,ןגער ןוא טסָארפ ןיא ,רעטניוו ןוא רעמוז .ופכ-עיגימ הנהנ א ןעוועג רע זיא

 ןוא קיטשרענָאד ןדעי רע טגעלפ -- סעטָאלב עקיפעלק ןוא סעכורעוואז רעביא ,טלעק

 רעד ןעוו .תולח עצנַאג ןעלמַאז ןוא קַאז א טימ בוטש וצ בוטש ןופ ןייגמורַא קיטיירפ

 ןקידיילסיוא םייהַא םיא סעסענַאמ בייל-שרעה 'ר רעטלַא רעד טגָארט ,לופ טרעוו קַאז

 עכלעוו טיילעמערַא יד .בוטש עשידיי םוש ןייק סיוא טשינ טדיימ ןוא רעדיוו טייג ןוא

 ןיא םיא ייב .סעסענַאמ בייל-שרעה ןופ סערדַא םעד ןיוש ןסייוו ,לטעטש ןיא ןעמוק

 ןפיוא קעװַא ךיז רע טלעטש תבש דובכל .ןעמונעגפיוא םערַאוו דימת ייז ןרעוו בוטש

 בוטש ןיא ךיז וצ טײלעמערָא יד רע טעב םינפ ךעליירפ א טימ ןוא סַאג-ייסָאש גָאר

 .ענעמוקעג יד רַאפ טרָא טלעטשַאב ןוא םינכש וצ רע טייג ,טלופרעביא טרעוו יז ןעוו ןוא

 סענַאמ ,םייח-ריאמ :ןיז ןיירד ךיז ךָאנ טזָאלעג ,רעטלע ןפיט ןיא ןברָאטשעג זיא רע

 .ןמחנ ןוז רערעטלע ןייז רעביא טמענ ,םיחרוא יד טימ קַאז םעד ,השורי יד .ןמחנ ןוא

 -- יעילע בר טשינ וליפא ,ןפורעג םיא ןעמ טָאה ױזַא -- ,"רקנמ עילע, זיא ןעוועג

 ןייק רעמ ןייז טלָאװעג טשינ טָאה רע יוו גנַאל רעייז ןיוש .םינשב גלפומ ַא דיי ַא

 טשינ לֶאמנייק ןענָאק רימ .ןייז אצוי טשינ רע טעוו ,הלילחו סח ,רעמָאט לייוו ,רקנמ

 יד רַאפ תובדנ טביילק רע ןעוו .טגייוש רע לייו ,רפס-עדוי ַא זיא רע יצ ,ןסיוו

 ןעמ טגָאז ,רעדנַאנַאפ טלייט רע תעב ןוא .ךיוא רע טגייווש ,לטעטש ןיא םיכרצנ

 ןָא ,די-רחאלכ טלעג סָאד ןיירַא טקעטש רע .ןיירַא םינפ ןיא ךרצנ םעד טשינ רע טקוק

 ןיא ןפָארטעג םיא ךיא בָאה לָאמ ןייא .ליטש טנוואד רע ,ןענוואד םייב ךיוא ױזַא .םירוביד

 ,ךימ קידנקרעמַאב -- רפס סניבר רעקסירט ןיא טסנרע קידנקוקניירַא לכלוש רעקסירט

 .רפס סָאד טכַאמרַאפ רע טָאה

 רע טָאה ,לארשי:ץרא ןגעוו ףיטמ ןזעיגילער ַא ןופ השרד א ךָאנ ,לָאמ ןייא

 !לארשייץרא ןייק ןייג ןפרַאד עלַא ?ָאד ןציז סָאװ בילוצ ,תמאב ,עקַאט, :טגָאזעג

 בָאה'כ סָאװ לָאמ עקיצנייא סָאד ןעוועג זיא סָאד ."םילשורי ןייק ןעמוק ןיוש טעוו חישמ

 .לוק סעילע 'ר טרעהעג

 ןפרַאד סָאוו לייוו .הווקמ ןיא ,ןגָאטרַאפ יד ןיא ,טייהרעקניליטש ןעגנַאגעג זיא רע

 זיא ,הווקמ ןיא גָאטרַאפ ַא ןיא ןיילַא רענייא קידנעייז ןוא ? ןופרעד ןסיוו ןוא ןעז עלַא

 .ןרָאװעג ןעקנורטרעד רע

 -םישעמ ערעייז טימ ןבָאה עכלעוו ,סעמַאמ ערעזדנוא ןענָאמרעד ךיוא ליוו ךיא

 רעכעלרעפרעק רעייז טימ ייז ךיא עז טָא .ץיווָארבמָאד ןיא טיונ יד טרענעלקרַאפ םיבוט

 טעז ריא .סהוח-עדלָאג ןרעוו טנָאמרעד לָאז .תועינצ רעשידיי ןוא טייקנייש רעקיטסייג ןוא

 ןוא טלמַאז עכלעוו ,עטתנתוחמ עטצופעגסיוא ןַא ,תוחמש עקידלטעטש עלַא ףיוא ןעמ

 .טלייט

 ןיא העש 20 ,טגָאזעגסנייטש'מ ,טציז יז .עקשטיראנאק יד ןרעוו טנָאמרעד לָאז

 ,טמַארַארַאטרַאפ ױזַא זיא ןוא ,עשטָאילק ןוא סעיליז ,סעטַאמש קעז ןשיווצ תעל-תעמ
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 -עגסיוא רעדעי תובדנ יז טלייט השעמ-תעב ןוא ,טלעוו ענעי טשינ ,טלעוו יד טשינ

 יז טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ,ןרָאי-רעגנוה ענעי ןיא .טנַאה רעטקערטש

 .ןייז ןיגמ לָאז הקדצ זַא ,טָאג ןטעבעג ןוא טלייטעג ,ןבעגעג ,קעז יד ןשיווצ קידנציז

 זַא ,קידנעטש טכַארט יז .יורפ סעבייל ,גראב ןופ אכינאמראב ןרעוו טנָאמרעד לָאז

 רעבירעד ןוא ,םלוע-לש-ונובר םעד ןלעטש וצ ןדירפוצ ידכ ןָאט סעפע ףרַאד ןעמ

 טרענרעד קידנעטש ,רעטעברא עדמערפ טימ ןעוועג לופ קידנעטש בוטש ריא זיא

 יז טָאה ,גונעג טשינ ץלַא ךָאנ זיא'ס זַא ןטלַאהעג טָאה יז זַא ןוא ,רעדניק עדמערפ

 .טפרַאדעג רָאנ טָאה ןעמ ןעמעוו ףיוא החגשה טַאהעג

 ריא יז טקנעדעג ןרָאי עטַאז עריא ןיא .ןאמצארק לגייפ ןרעוו טנָאמרעד לָאז

 ןיא זיא קידנעטש ןוא עסַאק ענעגייא ןַא טָאה ,הנותח רעד רַאפ ןופ טיונ עקילָאמַא

 -סעיִאמ טלקָאש ,לגייפ ענייש יד ןוא ליטש טרָאד טדער ןעמ .רעבייוו טימ לופ בוטש

 -תולימג טיג ןוא עקידלבור-ןעצ ןטסַאק ןופ טפעלש ,ּפָאק םענייש ריא טימ שיטעט

 .םידסח

 רעטשרע רעד ראפ ןופ ךָאנ טעטימָאק-ןעיורפ רעד ןרעוו טנַאמרעד לָאז ןוא

 ייז ןטלעהסיורַא ןוא עקנַארק ןציטש וצ ףיוא ןרָאװעג ןפאשעג זיא סָאװ ,המחלמ-טלעוו

 רעד ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא טעטימָאק רעד .ןטנעמַאקידעמ ןוא רָאטקָאד א טימ

 רתסא :טימ ןטעברַא טעטימָאק םעד ןיא .יורפ סבר םעד בקעי 'ר ,ןיציבר רענילָאטס

 זיא רעצעמע ּוװ ןיוש ןסייוו ייז .ןאמצארק לגייפ ןוא יורפ סנַאמגערב השמ ,ןייבנייש

 טקישעגניירַא ייז ךרוד טרעוו ןידאר רייד .עציטש ןעמוקַאב ףרַאד סע רעוו ןוא ,קנַארק

 לגייפ ךָאנ טגעלפ ןלַאפ ךס ַא ןיא .תואופר סיורַא ןעמ טיג קיײטּפַא ןופ ןוא ,ןקנַארק םוצ

 .לבור קיצנַאװצ א ןופ םוכס ןיא לפינק ןגייא ריא ןופ דסח תולימג ַא ןבעגוצ ןַאמצַארק

 זעמעוו לזנעג םירמ יורפ יד טעברַא רעד ןיא ןגיוצעגניירַא ךיוא טרעוו רעטעפש לסיב א

 .תינבדנ השא ןַא רַאפ ןעק ץיווֶארבמָאד

 ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ,ןרָאידרעגנוה יד ןיא טָאה ,לזנעג םירמ עקיזָאד יד

 טַאהעג ןיילַא טָאה יז שטָאכ ,עקיטפרעדַאבטיונ רַאפ לעמ ןגייא ןופ טיורב ןקַאבעג

 לָאמַא בָאה ךיא .טלעפעגסיוא טשינ טָאה בוטש ןיא עצַארּפ ןייק ןוא החפשמ עסיורג א

 טימ זיא טָאג ,עמַאמ, : לרעפ רעטכָאט רעד ןוא ריא ןשיווצ סעומש א טרעהעגרעטנוא

 וד ןוא ץלָאה ןוא רעסַאװ טכַארבעג רעדיוו ןיוש -- רעטכָאט יד טהנעט -- ,ריד

 *!ןלַאפ ךָאי טסעוו וד ?תוחוכ ןעמענ וטסעוו ּווו א ,טסצייה ןוא עשזייד יד טסטענק

 ןעזוצ טשינ ןָאק ךיא ,רעגנוה ןופ עטשלחרַאפ ןציז תוחפשמ עצנַאג, :םירמ טרעפטנע

 קילדנעצ ייווצ ."עקירעגנוה יד ןטלַאהרעטנוא ןוא ןקַאב ,ןעווערַאה זומ ןעמ ,רעצ םעד

 ןוא ָאטעג ןיא טגָאיִעגניירא ןעמעלַא טָאה ,ומש חמי ,רעלטיה ןוא ךרודַא ןענעז רָאי

 ערעסערג ןבָאה ןלָאז ךעלקינייא ןוא רעדניק יד ידכ ,ןסע טרעהעגפיוא טָאה םירמ

 ןייד רעטנוא טלַאה ,קנַארק טסיב וד ,עמַאמ+ :ריא ייב ךיז ןטעב רעדניק יד .סעיצרָאּפ

 ? טסע לזנעג ךורב ןוא ? טסע ןַאק רעד לפלעוו ןוא, : יז טרעפטנע ."סעפע סע ןוא ,המשנ

 ןקעוורעד ןוא לוכיבכ ראפ ןעמוק רעצ רעד לָאז ?ןסע תוחפשמ רעטרעדנוה ךָאנ ןוא

 לזנעג םירמ רעטרעטַאמעגסיוא רעד .ןעמוקעג טשינ זיא םימחר ןייק ,רעבָא ."םימחר
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 ןזיב טריפרעד טעב ןטימ יז טָאה ןעמ ןוא ןריפ טנָאקעג טשינ ענרַאס ןייק ןעמ טָאה

 .ןסַאשרעד טרָאד ןוא טנַאילּפ

 סלזנעג םירמ ןענָאמרעד רימ ןגעלפ ,דלַאװ ןיא רעטעפש ךיז קידנעקנָאלבמורַא

 .ןדיי טעדרָאמעג ןוא טעוועדליוועג ןבָאה סעדנַאב סערולטעפ ןעוו ,ןטייצ יד ןופ טַאט ַא

 ןעמעוו ,ןרעגניזעלש ןכש םעד ןוא ןהשמידוד טּפַאכעג ייז ןבָאה גָאט ַא םענייא ןיא

 טלָאמעד זיא לזנעג םירמ .ןסיש ןוא לטעטש ןופ ןריפסיורַא ןבילקעג ךיז ןבָאה ייז

 ןדלַאװעג ןוא תולוק טימ .ךעלרעדניק עניילק יד טימ בוטש ןיא ןיילא ענייא ןעוועג

 רעבָא ,תונברק עטּפַאכעג יד ןפיולטנַא למוט ןיא ןוא ןטידנַאב יד טימ ךיז יז טלגנַאר

 : טעוועדלאוועג ןוא ייז טסייב םירמ .יז ןדנוװרַאּכ ןוא ליוק ַא ןיירַא ריא ייז ןסיש רַאטרעד

 ,ּפָא ךיז ןגָארט ןטידנַאב יד ןוא ןדיי ןוא םייוג ךס ַא ןופ ףיולנעמַאזוצ א טרעוו סע

 ענייא ריא ,טרעלקעג ריא טָאה סָאװ ,םירמ, : יז טגערפ ןעמ ןוא ,טנוזעג טרעוו יז ןעוו

 עניילק ערעייא ןעמותירַאפ טנָאקעג ךָאד טָאה ריא ? םיחצור יד ןביירטרַאפ טעוו ןיילַא

 סָאװ ָאט דיי ןענעגרה ליוו ןעמ זַא ,ןעזעג בָאה ךיא, :יז טרעפטנע "! ךעלרעדניק

 טשינ ןוא ןרעוו וצ טעגרהעג ,ךיז ןעלגנַאר ,ןעיירש ףרַאד ןעמ ?ןרעלק וצ ןעוועג זיא

 ןוא ,ט'שער'עג טשינ ,ןגיוושעג רימ ןבָאה רעלטיה ימיב ."ןדיי א ןענעגרה ןזָאל

 ןגָאלשּפָא ,ןסײרסױרַא טלָאװעג ןברק ןטפַאכעגפיוא ןדעי ןטלָאװ רימ ןעוו זַא ,ןייז ןָאק סע

 ןייז רעלטיה טלָאװ ,ןייז וצ ליצמ רעדורב םעד ידכ ,ןעמוקמוא ןלעוו ןיילַא ,ןעלמוטּפא

 .ןריפכרוד טנָאקעג ןעוועג טשינ ןַאלּפ ןשילַאיטסעב

 -במָאד סָאװ תוינבדנ ןוא תוינקדצ םישנ עלַא ןופ קנעדנָא רעד ןייז טקילייהעג לָאז

 סָאוו רענעמ ןוא ןעיורפ ןופ קנעדנָא רעד ןוא ,תורוד עלַא ןיא ןבעגעגסיורַא טָאה ץיווָאר

 ,לטעטש ןיא עלַא רימ .ףליה רעקיטייזנגעק ןוא עציטש ,הקדצ טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה

 ןבילברַאפ זיא רימ ייב .סרעוט-הקדצ ערעזדנוא טבילעג ףיט ןוא טצעשעג ךיוה ןבָאה

 עושוהי 'ר ןגעקטנַא ןייג דובכה תארי טימ טגעלפ עבָאב ןיימ ױזַא יוו דליב סָאד ןורכז ןיא

 קנעדעג ךיא ןוא .סעקיּפָאק ףניפ יד לטייב-הקדצ ןייז ןיא ןפרַאווניירַא ןוא ,רעילָאטס

 ןעוו ןוא ,ןבילקעג טשינ ןוא ,ןבעגעג רָאנ ןבעל ץנַאג ריא טָאה עכלעוו ,לזנעג םירמ

 טביילק לזנעג םירמ יוו ןעזרעד ,גָאט ןקידנכָאװ ַא ןטימ ןיא ץיווָארבמָאד טָאה ,לָאמ ןייא

 טָאה ןעמ ןוא ,ךרצנ ןסיורג א רַאפ סע זיא ,סיוועג זַא ,ןענאטשרַאפ ןעמ טָאה ,תובדנ

 .טלעג טימ ןטָאשרַאפ ריא

 רעביוז דימת זיא יז .רעדניק ןָא ,יורפ ערעטלע ןַא ,אכינאמקאה ,ענעדיי ַא זיא ןעוועג

 -רעבירַא ,לאש רעשיקרעט רענייש ַא ,ּפָאק ןפיוא לכיט טסערפעג סייוו רָאלק ַא ,ןָאטעגנָא

 טסירגַאב יז .טנַאה ןיא עקליישטַאפ עטלטייווקעג ענייש א ,סעציילפ יד רעביא ןפרָאװעג

 ."הבדנ ַא טקנעש ,הבדנ א טיג ,ונ; :ןגיוא עכעליירפ ןוא לכיימש ַא טימ םענייא ןדעי

 ןלָאז סנירָאטעּפמיק זַא ,טגרָאזעג טָאה יז .ןבעגעג רענייא רעדעי טָאה עקיּפָאק ַא ןוא

 ןגעוו טגרָאזעג ךיוא טָאה יז .רעקוצ לקעפ א ,ץנַארַאמ א ,ענעמיל א ,סטכאמעגנייא ןבָאה

 .הלכ רעקיטפרעדַאבטיונ ַא רַאפ רעייטשוצ

 לדיימ שידיי א ,הלילח ,לָאז טלעג בילוצ זַא ,הלכ תסנכה ןופ הווצמ רעד ראפ

 ךיא ןדיי עכעלרע םתס ןוא תונכש ןוא םינכש טגרָאזעג ןבָאה ,ןרעוו ןסעזרַאפ טשינ
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 ןַא ןרָאװעג זיא ,סעלָאּפ ןביז ןיא ןצבק א ןיילַא ,דמלמ רעד עיניפ ןעוו ,לַאּפ ַא קנעדעג

 ןוא ,רחוס-רוטקַאפונַאמ םעד ,ןגרעבנזייא לטָאמ סיוא טצונ רע .הלכ ַא רעביא סוּפורטוּפַא

 רע טמענ ,סעשידַאק רַאזַאל ןוא קישטיב לציא ייב ,ךעלטשער עלַא וצ םיא ייב טמענ

 טשינ טזָאל רע .רעקוצ ךעלטיה רע טמענ סעקישטיילַאקַאב יד ןופ ,לעמ רעיראטכאשט
 טכיירגרעד רע ןוא ,םינתונ ענעטלַאהעגקירוצ יד טימ ךיז טגירק ,ריבג ןייא ןייק ךרוד

 .הנותח לזמ טימ טָאה הלכ יד -- סנייז

 ,ךעבענ ,הלגע-לעב א רַאפ טלעג ןעלמַאז ןדיי עקידובכב רָאּפ ַא ןעייג טָא ןוא

 בוטש ןיא ןוא ,דרעפ סָאד ןלַאפעג זיא סע ןעמעוו ייב ,רעדניק עניילק טימ לּפוטמ ַא

 ןעמענ ייז םערָאװ ,ןירַא ייז ןעייג רעזייה עלַא ןיא טשינ .רעטנוא ןיוש ןעמ טרעגנוה

 .לבור עבלַאה וצ רָאנ

 רענעצ ןעלמַאז בוטש וצ בוטש ןופ ןעייג ןוא טיילעגנוי סיורַא ךיוא ךיז ןּפַאכ ױזַא

 ןַא ןכַאמ וועיק ןייק רעדָא ,ענווָאר ןייק ןקנארק א ןריפּפָא ףרַאד ןעמ תעב סעקיּפָאק

 -נבעגעגרעביא טימ םידסח-תולימג ןבעגעג ץיװָארבמָאד ןיא ןעמ טָאה ללכב .עיצַארעּפָא

 ַא ןטעבעג טָאה סעלעטע-והילדג 'ר תעב ןעוועגייב לָאמַא ןיב ךיא .ךעלרעדירב ,טייק

 ענעדרע טימ טלדנַאהעג ןרָאי ךס א טָאה הילדג 'ר רעד .רעציווירק לכימ 'ר ייב האוולה

 םיא טָאה ,ל"ז לקילומש 'ר יבר רעד לייוו ?פעט ענעדרע טימ אקווד סָאוורַאפ .פעט

 תאנוה ןייק ןייז טשינ ןָאק סע רעכלעוו ןיא םָארק ַא ןכַאמ ןסייהעג הנותח רעד ךָאנ דלַאב

 טיג ענעדיי ַא זַא ,לייוו ,פעט ענעדרע טימ םָארק א ןטסעבמַא זיא רעבירעד .םירבד

 ןענָאק טשינ ריא ןיוש ןעמ טעוו ,ּפָא טשינ טגנילק רע ביוא זיא ,ּפָאט ןיא ּפַאלק א

 טשינ ךיוא זיא ייברעד .ןעמענ טשינ ּפָאט םענעכָארבעצ א טעוו יז םערָאװ ,ןדיירנייא

 אלימב .ןשָארג יירד זיולב ןעמ טנידרַאפ ּפָאט א ףיוא לייוו ,ןוממ-תאנוה ןייק ךעלגעמ

 טָאה רע תעב .ןצבק א קידנעטש ןעוועג ,דיי רעכעלרע רעד ,ןדמל רעד ,והילדג 'ר זיא

 א רימ ביג, :טגָאזעג יוזא םיא וצ רע טָאה דסח-תולימג ַא ןלכימ 'ר ייב ןטעבעג

 "כָאנ ,עקיורמוא ענעי ןיא סע זיא ןעוועג ."פעט יד רַאט ןלָאצַאב ףױַאד ךיא ,דסח-תולימג

 ןַאמצַארק לכימ .דרע רעד ןיא ןבָארגַאב ןטלַאהעג ןעמ טָאה טלעג ןעוו ,ןרָאי עקידהמחלמ

 ,לכימ ,רָאנ רעה, : והילדג 'ר םיא וצ טגָאז .טכַאנייב דרע יד ןבָארג וצ טליופעג ךיז טָאה

 זַא ,ןייז םרוג וטסנָאק ,טלעג סָאד ןבָארגוצסיוא ןגעווטעניימ רַאפ ךיז טסליופ וד ביוא

 ו ןכָאז יירד ףיוא טייטש טלעוו יד םערָאװ .ןרעקרעביא הלילח ךיז לָאז טלעוו עצנַאג יד

 ןבעג וצ ןעמעוו ןבָאה טסלָאז ,ריבג רעד ,וד ידכ ןוא םידסח-תולימג ןוא הדובע ,הרות

 ליופ ָאט ,דסח-תולימג ןייד טשינ ףראד ריבג ַא .ןצבק א ןייז ךיא זומ ,דסח-תולימג א

 ןבָארגעגסיוא לכימ טָאה ."ףרַאד ךיא לייוו ,ביג ןוא טלעג סָאד סיוא בָארג ,טשינ ךיז

 .ןבעגעג ןוא טלעג'ס

 יד ןקידיילסיוא טגעלפ ןטייווצ םייב רענייא זַא ,גהנמ א ןעוועג זיא רעמערק יד ייב

 ןלָאצ גָאט םעד ףרַאד סָאװ ,רעמערק א םורַא טפיול .תונוידפ יד טימ ךעלטסעקשיט

 םייב יוזַא ןוא םענייא ייב ױזַא ? לטסעקשיט ןיא וטסָאה לפיוו : טגערפ ןוא לסקעוו א

 .ןטירד םייב ,ןטייווצ

 יד קנַאד א .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ ןופ קנַאב יד ןענָאמרעד וצ זיא ךיוא
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 ,סיפ יד ףיוא ןטלַאהעג ךיז רעמערק ךס ַא ןבָאה תואוולה -- קנַאב רעד ךרוד -- ענעבעגעג

 ןרָאטַאיציניא יד .לבור קיצפופ ןופ האוולה ַא ןגירקעג טייצ רעדעי וצ ןבָאה תוכאלמ-ילעב

 ,גרעבנטָאר ךיוא יוו ,שיילפנייש רעניבַאר רענָאיזַאק רעד :ןעוועג ןענעז קנַאב רעד ןופ

 ענעגָארטעגנײרַא ךרוד טעדנירגעג טרעוו קנַאב יד .ןירעּפלַאג ןרהא ןוא רעלדנַאס ילתפנ

 יד ךיוא ןוא רעדנירג יד ןענעז עטנָאמרעדנביוא יד .תונודקפ ךיוא ןוא ןעיַאּפ עניילק

 רעטלַאהכוב ןעוועג זיא ןאמרעביולג זיולב .םיחוור ןָא ,ןיול ןָא ןטעברַא ייז .גנוטלַאװרַאפ

 טייצ קיטש א ךיוא ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ טָאה קנַאב יד טָא .ןיול רַאפ

 ןעוועג טשינ זיא סע .תואוולה ליפ רעייז טלייטעגסיוא ,ןרָאי-המחלמ עקיטולב יד ןיא

 ןעוו ,לבור קיצפופ ןופ האוולה ןייק ןעמונעג טשינ טָאה סָאװ ,רענייא ַאזַא לטעטש ןיא

 .ןכש ןרַאפ ,רעדורב ןרַאפ זיא ,ךיז רַאפ טשינ

 ןעמוקעג זיא סריאמ המלש 'ר ןעוו ןעוועגייב לָאמַא ןיב ךיא : טקַאפ ַא ןָאמרעד ךיא

 ַאזַא .עמַאנכַאנ ַא ןפיוקוצסיוא ידכ לבור 200 דסח-תולימג ַא ןטעב בוטש ןיא ריבג ַא וצ

 סױרַא טשינ טזָאל רע רעבָא ,ןבעג וצ טיורטעג טשינ ךיז ריבג רעד טָאה דסח-תולימג

 ,קיצרַאהנּפָא ריד גָאז ךיא ,המלש ,רעה, :טגָאז ןוא טנעה עקידייל טימ ןקיטפרעדַאב םעד

 טספרַאד וד ןוא ,לבור 200 ןגרָאב ןלעוו ריד ןלעוו רעטייווצ א טשינ ןוא ךיא טשינ זַא

 עשטיא וצ ייג רימ ןופ ןוא לבור 20 רימ ייב םענ ,ןכל ,ןבָאה וצ קיטיינ עמוס יד ךָאד

 ,ךורטאפ שרעה-השמ 'ר וצ ,קישטיב לציא וצ ,קישטיב אנינח וצ רעהכַאנ ,ןייטשגנוי

 וצ ,טָאטש ןיא דלַאב טמוק רעכלעוו ,ווָאסוטאמ וצ ,סלטיוו לטָאמ וצ ,לזנעג םייח םוצ

 300 טלעטשעגנעמַאזוצ טָאה ןעמ ,הווה ךכ ןוא ."ץיווירק ןופ לכימ 'ר וצ ,ןקַאשטרַאכ

 -ןעצ ןטצעל םעד ,ןגרָאב ןוא ןפיול רעדיוו ןפרַאד טשינ סנגרָאמוצ לָאז רע ידכ לבור

 -ָארבמָאד עלַא טקילייטַאב ךיז ןבָאה האוולה רעד ןיא .דלעפ ןמחנ ןבעגעג טָאה ןקידלבור

 .םידיגנ רעציוו

 ןוא ןטנַאקירבַאפ ןייק ןעוועג טשינ טייצ רענעי וצ ןענעז םידיגנ רעציווַארבמָאד יד

 רעציזַאב ןוא תוסנרפ-ילעב ןעוועג ןענעז סָאד .ןלַאטיּפַאק עסיורג ןופ רעציזַאב ןייק טשינ

 ךיז טָאה הסנרפ יד ןוא ןעוועג הכוז ןבָאה ייז ןופ עקינייא .לבור טנזיוט רָאּפ א ןופ

 יד ןיא ןטייווצ םעד ןפלעה וצ ןטייקכעלגעמ טַאהעג ןבָאה ייז ןוא ןָאטעגּפָא טשינ ייז ןופ

 טיונ רעסיורג רעד תעב ךיוא ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןופ ןרָאי-רעגנוה

 רעד טרעהעג טָאה עירָאגעטַאק רעקיזָאד רעד וצ .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ

 : ךעלעזנעג טבש ןצנַאג ןטימ לזנעג עטנעי ןוא םייח -- קָארַאוולַאפ רענעפורעג ױזַא

 -אילפ עדנערַא ןיא ןטלאהעג תופתושב ןבָאה עלַא .ךעלקינייא יד ןוא םעדייא רעד ,ןיז יד

 רעד ןוא ןסיוו טשינ לָאז םעדייא רעד זא ,ןבעג ןגעלפ ןיז יד .ןלימ-רעסַאוו סרעט

 םייח 'ר רעטלַא רעד טָאה םלוכ לעו ,ןסיוו טשינ ןלָאז סרעגָאװש יד זַא -- םעדייא

 רעיטסערעב ןיא ןסעזעג קידנעטש זיא ,השמ-דוד ,ןוז רערעטלע ןייז .רתסב-ןתמ ןבעגעג

 ,רעפרעד יד רעביא ךיז ןזָאל עכלעוו ןדיי זַא ,גהנמ ַא יוו טעמכ ןעוועג זיא'ס ןוא לימ

 טָאה ,םירמ ,יורפ ןייז ךיוא ,ןסעּפָא ,לימ רעיטסערעב ןיא ,ןהשמ-דוד וצ ןיירַא רעירפ ןעייג

 עצנַאג טלייטעג יולגב ןוא תוחפשמ עצנַאג רתסב ןטלַאהעגסיוא ןרָאי-רעגנוה ענעי ןיא

 יס א טימ לימ-רָאטָאמ א טַאהעג טָאה עכלעוו ,החפשמ סגרַאב ןופ ,עבייל .ןטיורב
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 -- ןבעגעג יירד א ךיז טָאה לימ יד ןעוו ןוא .םיכרצנ רַאפ סטוג ןַאטעג ךיוא טָאה ,עפש
 .עמערָא רַאכ ןרָאװעג טלייטעצ האובת ענעלַאפעגניירַא יד זיא

 טלייט קַאשטרַאכ .ןירעבעג-תובדנ עלעיצעפס א עקשטירַאנַאק יד זיא טייצ רענעי וצ
 ןבָאה ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ,ןרָאי-רעגנוה ענעי ןיא .טנַאה רענעּפָא ןַא טימ
 יד .ןדיי עקידלטעטש עקירעגנוה יד טציטשעגרעטנוא קרַאטש ןדיי עשיפרָאד יד
 -בקעי ,ןדיי רעשטיניטיל ,ןדיי רעפורק ,ןדיי רעיטסערעב : ןעוועג ןענעז רעציטשרעטנוא
 רתלא ,רעשטשילושטַאמ חספ ,רעינעשטארמאז לסָאי ,רעייטאלאז עקטאנ ןוא שרעה

 ןוא טעווערַאהעג טָאה ,לַאװָאק רעמורק רעד -- לקנַאי .ןדיי רעינטיפירט ,רעצינעווראה
 עטלַא ןוא ךורב ייב .ןסיב ןטימ טלייטעג ךיז ןוא טעברַא רעד רַאפ ןרָאק ןבילקעג

 ךיז טָאה ןוויוא ןיא .שיט ןופ ּפָארַא טשינ ךעטשיט סָאד זיא ,ןַאר ףרָאד ןופ ןייטשלגייפ

 ןוא לכימ ייב .ןסעגעג טרָאד ןבָאה עקירעגנוה ןדיי ןוא ןכָאק וצ טרעהעגפיוא טשינ

 .ןסעגעג ןדיי ןבָאה טרָאד ךיוא ןוא טיורב ןקַאבעג געט עצנַאג ןעמ טָאה רעציווירק השמ

 :געמ א ןבָאה ןעוועג לָאז רע ןעוו ,תיבה-לעב רעציווָארבמָאד רעדעי זַא ,רעכיז ןיב ךיא

 ןוא ליומ ןופ ןסיב ןייז טימ טלייטעג ךיז ןרָאי-רעגנוה יד ןיא רע טלָאװ ,טייקכעל

 -במָאד ןופ יודנַאל םייח ןענָאמרעד ךיא ליוו אמגודל .ןקירעגנוה םעד ןטלַאהעגרעטנוא

 טריפענ טייצ רענעי וצ טָאה רע ."לוגלג םייח, :ןפור ךיוא טגעלפ ןעמ ןכלעוו ץיװָאר

 ןענעז שיט ןייז ייב .ןטייקכעלגעמ-טיורב טַאהעג ןוא םייוג עשיפרַאד טימ לדנַאה-דרעפ

 רעד .רעבירַא זיא רעגנוה רעד זיב ,ןסעגעג ןבָאה ןוא םיבשוי עקידנעטש ןעוועג עקַאט

 ןיז עדייב ,יורפ יד .רָאי 85 ןעוועג טלַא שרַאמנײרַא סרעלטיה וצ זיא םייח 'ר רעבלעו

 לוכיבכ טָאה ןיילַא םיא .םייחה ןיב ןעוועג טשינ גנַאל ןיוש ןענעז הדיחי תב יד ןוא

 ןעמ טָאה ,ענרַאס ןייק שרַאמ-ןטיוט םעד תעב .הטיחש רעטצעל רעד זיב ןטלַאהעגפיוא

 א טימ ןעזעג םיא בָאה ךיא .טעברַא ףיוא םיא טריפ ןעמ זַא ,טרַאנעגניירַא ךיוא םיא

 טָאה רע לייוו ,ךיור ןָא רעבָא ,ליומ ןיא קיביצ-עקלול רעד ,סעציילפ יד ףיוא קָאמולק

 ןופ ןריווועגנָא םיא ךיא בָאה ףיולעג ןיא ,המוהמ רעד ןיא .ןוטיט ןייק טַאהעג טשינ

 .גיוא

 .עקיטפרעדַאבטיונ ראפ אחספד אחמק ןופ עיצידַארט יד זיא ךיז רַאפ לטיּפַאק ַא

 םולש זיא'ס ןעוו .ריעה-יבוט יד ןופ גנולמַאזרַאפ א רָאפ רָאי סעדעי טמוק ,רדא סנכנשמ

 רָאפ טמוק ,תובבל-דוריפ טשרע'ס ןעוו ;ענײמעגלַא ןַא גנולמַאזרַאפ יד זיא ,ןדיי ייב

 -טלעג יד ןָא ךיז טביוה םירופ .גנוציז ערעדנוזַאב א ,בקעי 'ר ברה ,בר רענילָאטס םייב

 ,ריאמ-בקעי טייג טָא .רעלמַאז-טלעג סעפורג סיורַא ןעייג הדועס רעד רַאפ .גנולמַאז

 ,דנַא .א ראיניוו לטָאמ ,סעקרוב עילאצ ,דמלמ רעד ,עיניּפ ,ןזח רעד ,םחנמ ,רעזעלג רעד

 ,ןסייוו ןדיי .ןסינ שדוח שאר זיב ןָא טלַאה גנולמַאז יד ןוא בוטש וצ בוטש ןופ טייג ןעמ

 ברה .ןיטח-תועמ ןבעג וצ ביוחמ זיא ןעמ זַא ,ךורע-ןחלוש ןיא ןיד א זיא סע זַא

 ענייא ,תומישר ייווצ ןבָאה רימ, :טגָאז רע .ןדפק א רעייז ןיטח-תועמ ייב זיא בקעי 'ר

 ; ייז ןופ רענייא ןיא ןרירוגיפ ןעמ זומ חספ רַאפ .םילבקמ ןופ עטייווצ ַא ,םינתונ ןופ

 .*! טסמענ וד רעדָא ,טסיג וד רעדָא

 רעד לאירבג קוינזעלב ריאמ-קיציא ,דלעפ ןמחנ :עינַאּפמָאק רענזערעב א טייג טָא
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 ,ךָאנ ןפיול ךעלגניי .ןדיי רָאּפ א ךָאנ ןוא ןאק רעד המלש 'ר ,טענרַאלק ןטימ רמז-ילכ

 .שער ןָא סע ןכַאמ םידיסח רעקסירט יד .שרַאמ א בוטש רעדעי ןיא טליפש לאירבג לייוו

 ןיא םיתב ילעב עכעלגעמרַאפ יד ןופ ןענעז ייז ,םילבקמ ןייק טשינ עקַאט ןבָאה ייז

 -הנח לסָאי .עיצקַא-ןיטח-תועמ ַא ךיוא ייז ןכַאמ ןכל ,גהנמ טביילב גהנמ רעבָא ,לטעטש

 ןוא םיללפתמ ענעגייא יד ןשיווצ ןביילק ,יקסנַאשזָאר לאיחי ןוא לעטנע קיציא ,סענרעשט

 .דיי רעטייווצ א םיא טערטרַאפ ,טזייררַאפ זיא לאיחי 'ר ןעוו

 -רעגנוה יד ןיא ןוא ןרָאי עטַאז יד ןיא ןטלַאהעגנָא טָאה ןיטח תועמ ןופ גהנמ רעד

 .חספ ףיוא הצמ טימ טגרָאזַאב ןעמעלַא ןעמ טָאה ןטייצ סרעלטיה ןיא וליפא ,ןרָאי

 וצ טכַאמ ןופ גנַאגרעביא רעד ןוא סעיצולָאװער יד ,המחלמ-טלעוו עטשרע יד

 ,תודסומ ,םיגהנמ ךס א .ץיװָארבמָאד עשידיי סָאד ןַאטעג לסיירט א ןבָאה ,טכַאמ

 -יבוט עקידרעירפ יד ןופ ךס ַא ןלעפ סע .ןרָאװעג טיינַאב קירוצ ןוא ןרָאװעג לטב ןענעז

 רעדיוו זיא עגַארפ-הקדצ יד ןוא ןרָאװעג טמערָארַאפ ןענעז עקינייא .םיגיהנמ ןוא ריעה

 .לעוטקַא

 טעברַא-הקדצ ןיא טרישזנארא ןעוועג ןענעז טפַאשרעה סנליופ ןופ טייצ רעד ןיא

 -רַאפ טחוש היבוט ןוא טלמַאז שטאקאראס .טחוש רעד היבוט ןוא שטאקאראס לפלעוו

 עקירעגנוה ןעמעוו ייב ןוא ןסעגעג ןטכענ טײלעמערָא ןבָאה סע ןעמעוו ייב טנכייצ

 ןעמ ןעמעוו ייב ןוא טלעג סעפע ןבעגעג תבש ראפ טָאה סע רעוו ,ןסע ןגרָאמ ןפרַאד

 טביילק ןוא ןטלעוו ןייא טסייר ןייטשלגייפ לאומש בקעי .ןעמענ ךַאוו עקיטנייה ףרַאד

 -עגסיוא םעד טגרָאזַאב ןעמ ןוא ויסכנמ-דרוי א ףיוא גנוטכַא טיג ןעמ .עקנַארק רַאפ

 ןעמ .ץלָאה ךעלרופ רעזייה עמערָא ןיא טריפעגניירַא ןרעוו טייצדרעטניוו .ןצבק םענעגירש

 -ימעסיטנַא רעכעלטפַאשטריוו רעשיליופ רעד ןעוו ןוא .ךעלקעפ-זייפש רעטנוא טפרַאוו

 -רעטנוא ןופ טעוועטַארעג ןוא טציטשעג טנַאה-הקדצ יד טָאה ,תוחפשמ טריניאור םזיט

 ףליה ןעוועג ךיוא זיא ,ףליהטסבלעז ןופ ןעמרָאפ ענעבירשַאב ןביוא יד ץוח ַא .גנַאג

 רעניימעגלַא רעד ןופ זייוולייט ןוא טיילסדנַאל רעציװָארבמָאד ןופ זייוולייט .עקירעמַא ןופ

 ,זייפש ןוא גנודיילק ךעלקעפ ,טלעג :ןעמוקעג ןענעז סע .עציטש עשידיי רענַאקירעמַא

 סע ."טרָא; ןוא ?טניָאשזד, ןופ תודסומ ןדנירג וצ ףיוא ןעמוס-טלעג ערעסערג ךיוא יוו

 ,טלקיװטנַא טוג ךיז טָאה סָאוו ,קנַאב עוויטַארעפָאָאק יד ןרָאװעג טעדנירגעג ןַאד זיא

 סולפוצ ַא ןעוועג ךיוא זיא'ס .סעטנָאקסיד טכַאמעג ןוא תואוולה ךס א ןבעגעגסיורַא

 ,קנַאב ןיא טלעג טַאהעג סעלהשמ קילָארס טָאה ,לשמל ,יוזַא .תונודקפ עקיטרָא ןופ

 לָאז עכלעוו החפשמ ןייק ןוא בוטש ןייק ץיווֶארבמָאד ןיא ןעוועג טשינ טעמכ זיא'ס

 ןעמוקעג ןענעז'ס ןעוו ,1939 רָאי ןיא .קנאב רעד טימ גנורירַאב ןיא ןעמוקעג ןבָאה טשינ

 ןלַאטיּפַאק עריא טימ קנַאב יד ןעמונעגרעביא ייז ןבָאה ,ןטעיווָאס יד

 ףיוא ,זיוה סנַאמדלעפ ילתפנ ןיא טקנופ ןשיניצידעמ א טעדנירגעג טָאה *זָאט;

 ןוא ןייטשלגייפ םהרבא ןעוועג זיא טעטימָאק ןופ רעציזרָאפ .סַאג רענעשטינלַאב

 רעד ךרוד זיא ,ןברוח ןזיב ,ןרָאי עלַא ןופ ךשמ ןיא .ןאמראב ךורב -- רַאטערקעס

 ןסקָאװעגרעבירַא זיא טעשזדוב רעד ןעוו ,ףליה ךס א ןרָאװעג ןבעגעגסיורַא עיצוטיטסניא
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 ךרוד ןרָאװעג טקעדעג טיציפעד רעד זיא ,"זָאט; ןופ סעידיסבוס ענעסַאלפעגניירַא יד
 .םינתונ רעציווָארבמָאד

 עקידנעגנירד יוו ,ןרעוו טלייטעצ טפרַאדעג ןבָאה סָאװ ,רעטלעג רענַאקירעמַא יד טימ
 טעטימָאק רעטלייוועגסיוא ןַא טעטלַאװרַאפ טָאה ,ךעלקעפ"זייפש יד טימ ךיוא יוו ,ףליה

 ןוא ןגיוצעגקירוצ רענעמ יד ךיז ןבָאה רעטעפש .רענעמ יוו ןעיורפ ,ןטכיש עלַא ןופ

 ןבָאה ייז .ףליה רעלַאיצָאס רַאפ טעטימָאק ַא יוו ןעיורפ יד זיולב ןבילבעג ןענעז סע

 יד ,סבר םעד עלערימ ךיז טניפעג לארשי ןיא .ןברוח ןזיב טעמכ טעברַא יד ןָאטעג

 .טעטימָאק-ןעיורפ םענעי ןופ ןירעציזרָאפ

 ךיז ןבָאה ןטייצ עקידרעירפ יד ןיא .תומותיו םימותי לטעטש ןיא ןענעז ןעוועג

 ןעמ טָאה ןרָאי עקידרעטעפש יד ןיא .רעגרָאזַאב עלעודיווידניא ןענופעג קידנעטש

 טגיילעג זיא לוש-תוברת רעד םעל .םייה ַא ,סערדַא ןַא ןבָאה ןזומ םימותי :טגָאזעג

 -תדועס ַא ןרָאװעג טכַאמעג זיא סע ןוא םימותיה-תיב ַא רַאפ טנעמַאדנופ ַא ןרָאװעג

 סע ןוא ,טכַארברַאפ ןעמַאזוצ ןבָאה ,עגנוי ןוא עטלַא ,ענעטירשעגרָאפ ןוא םידיסח .הוצמ

 ,לדוקיר ַא טּפַאכעג ןדיי ןבָאה שרגמ ןפיוא .טלעג ףיוא ןתובייחתה ןרָאװעג ןבעגעג ןענעז

 .ןדיי עזעיגילער טימ דָאר ןיא ןצנַאט ןגרעבנטָאר ןטלַא םעד ןעזעג ךיא בָאה לָאמ ייווצ

 .תורבקה-תיב עיינ סָאד טקילייהעג ןוא ןטסַאמעגסיוא טָאה ןעמ ןעוו לָאמ עטשרע סָאד

 -תיב שודיק ןיא ןקילײטַאב ךיז יקסווָאראקוד ףיוא סױרַא ץיווארבמָאד ץנַאג זיא ןַאד

 ןוא ןחישמ ןבעלרעד לָאז ןעמ ,םייחל ןעקנורטעג עלַא ןבָאה ,ןזָאלב-רפוש ךָאנ .םייחה

 טימ דָאר ןייא ןיא טצנַאטעג גרעבנטָאר טָאה ןַאד .םיתמה-תייחת וצ ןייז הכוז לָאז ןעמ

 לרעמש ןוא שטאקאראס לפלעוו ,רעלעג רעד עקלַאדעג ,קישטיב לכימ ,ןשרעה-השמ

 ןפיוא טצנַאטעג -- טנָאמרעד יוו -- גרעבנטָאר טָאה לָאמ עטייווצ סָאד .סעקשינימאכ

 .םימותיה-תיב ןופ שרגמ

 טפַאשרעטעברַא רעציווַארבמָאד יד טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד רַאפ

 ןופ ןעלקיטרַא טימ םָארק עוויטַארעפָאָאק ַא ןוא עסַאק-םידסח-תולימג ַא טעדנירגעג

 יד ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג ןענעז סעיצוטיטסניא יד .ןזיירפ עקיליב וצ ךיורבעג ןטשרע

 םירבח יד סָאװ ןעיַאּפ ןופ ןענַאטשַאב זיא לַאטיּפַאק-טנורג רעד ."דנוב, ןופ םיגיהנמ

 ןוא טביורעצ ץלַא זיא ,סעדנַאב סערולטעפ ןופ שרַאמנײרַא ןטימ .ןגָארטעגנײרַא ןבָאה

 .ןרָאװעג בורח

 ,ןליופ ןופ ּפָא ןטערט ןעיימרַא סיילָאקינ ןעוו ,1915 רָאי סָאד ןרעוו טנָאמרעד לָאז ןוא

 ןבָאה געט ענעי ןיא .ןדיי ןענָאלַאשע רעטרעדנוה טימ ןפעלש ןוא דנַאלטעל ןוא עטיל

 -ילעב ,ךעלדיימ ןוא םירוחב ,ןעיורפ ןוא רענעמ ,עטלַא ןוא עגנוי ,ןדיי רעציװָארבמָאד

 .עזָאלמײה עשידיי יד רַאפ ףליה טריזינַאגרָא ,םידמלמ ןוא רעמערק ,םירחוס ,תולגע

 עיסאנ ייב .ןסע טכָאקעג טימ ןעלסעק ,ךלימ טימ ןענַאק ,טיורב טימ סנגָאװ טלמַאז ןעמ

 ןעמונעגפיוא ןרעוו ןדיי עקידנרעדנַאװ יד ןוא ךיק א טנפעעג טרעוו רעיומ ןיא ןשרעה

 לפיוו ףיוא ,ןעמונרַאפ ןַאד ךיז ןבָאה עיצקַא-ףליה רעד טימ .ךעלרעדירב ןוא םערַאװ

 ןייק החפשמ ןייז טימ הלוע רעטעפש זיא רעכלעוו ,ןַאמצלָאה לקנַאי 'ר :קנעדעג ךיא

 רעד -- ןיראטאמ המלש ; (םייחה-תיב רעביבא-לת ןפיוא ןעור רענייב ענייז) לארשי-ץרא
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 ותמשנ) ןיול ןָא דרעפ ןייז טימ טעווערַאהעג טייצ עצנַאג יד טָאה רעכלעוו ,הלגע-לעב

 ,ןַאמצַארק עקלייב ,ךוטצרַאװש ןימינב ,ראילוז לשרעה ,סהכלמ-עלייב לרעב ,(ןדע

 טשטנעבעג ןלָאז ןוא .טנַאה רעשירעדרעמ סרעלטיה ןופ תונברק --- ,ךורטַאּפ קישטנאכ

 ,רעדניב םהרבא ,לגייב םייח ףסוי :לארשי ןיא ןבעל סָאװ יד םימי-תכירַא טימ ןייז

 לטָאמ :ץראל-ץוח ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו יד ךיוא יוו ,דאסיא לזייר ,ןַאמצלאז לאומש

 טָאה ןאמצלַאז הכרב ענעמוקעגמוא-שיגַארט יד ךיוא .לעטנע לבייל ןוא קאפראכ

 ,(דע ותמשנ) דיי רעציװָארבמָאד רעד ןרעוו טנָאמרעד לָאז ןוא .ןָאטעג ליפ טלָאמעד

 דיי ַא ןעוועג זיא רע .לעמ טסיזמוא ןבעגעג טָאה סָאוו ,לימ רעצלעס ןופ רַאדנערַא רעד

 ךיא עכלעוו ןעמענ ייווצ ךָאנ ןוא ,בייל ,הירא ,הדוהי ,יכדרמ ,עשוהי : ןעמענ ןביז טימ

 ןבָאה *רוטרַא טרָאּפ, ןופ עשוהי השמ ,הכלמ-עלייב ,ןירעקעב יד לגייפ .טשינ טקנעדעג

 ןטלַאהעגנָא טָאה עיצקַא עקיזָאד יד .רכש ןייק ןעמונעג טשינ ןוא טיורב סָאד ןקַאבעג

 .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןופ סעצנעשזעב עילַאווכ יד רעבירַא זיא'ס זיב

 ךיז טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןתעב ,1939 רָאי ןיא ןעוו ןוא

 -ַאגרָא יינספיוא ןדיי רעציווַארבמָאד ןבָאה ,סעצנעשזעב ןופ עילַאווכ ַא ןביוהעגנָא רעדיוו

 -זייפש ַא ןיא טלדנַאוורַאפ טרעוו שרדמה-תיב עסיורג סָאד .עזָאלמייה יד רַאּפ ףליה טריזינ

 .טזייפשַאב ןוא ןעמונעגפיוא ךעלרעדירב ןרעוו ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי עזָאלמיײה יד ןוא לָאז

 ןוא ןטייהקנַארק עמַאזיורג טיירפשרַאפ ךיז ןבָאה סע ןעוו ,1921--1919 ןרָאי יד ןיא

 תומה-ךאלמ רעד ןוא ףליה עשיניצידעמ ךיוא יוו ןטנעמַאקידעמ טלעפעגסיוא ןבָאה סע

 ,שארב רלדנס ילתפנ טימ ,ןדיי רעציווַארבמָאד ןבָאה ,טרעטשעגמוא טקיטלעוועג טָאה

 ,עשימייה טכיורבעג ןרעוו ןטנעמַאקידעמ ןופ טרָא ןפיוא ןוא ,עיצקַא ןַא טריזינַאגרָא

 ערעייז טימ ןוא עקנַארק יד טימ ןתעל-תעמ עצנַאג ּפָא ךיז טיג רלדנס .ןעלטימ עוויטימירפ

 -עגסיורַא שממ ,םייוג ןהו ןדיי ןה ,ןשטנעמ ךס ַא ןענעז ,םעד קנַאד ַא ןוא ןשינעפרעדַאב

 .תומה-ךאלמ ןופ לגענ יד ןופ ןרָאוועג ןסיר

 יד ףיוא קוק א טיג לוכיבכ ןעוו זַא ,טביולגעג קילייה ןבָאה ןדיי רעציװָארבמָאד

 ןענעז סָאװ רָאי 40 יד ןופ ךשמב .םימחרל וסעכ ךפהנ דלַאב טרעוו ןבר-תיב-לש-תוקונית

 ,הרות-דומלת רעד ןיא רעטעפש ןוא םידמלמ ייב ןטלַאהעגסיוא ןרעוו ,טנַאקַאב רימ

 זיא ןרָאי עקידרעטעפש יד ןיא .םימותי רעדָא ,ןרעטלע עכעלגעמרַאפ-טשינ ןופ רעדניק

 ,הנטק הבישי א תובישיה זכרמ םעד ךרוד ןרָאװעג טעדנירגעג לביטש-שרדמה-תיב ןיא

 טרעײטשַאב זיא תיבה לעב רעדעי ןוא הבישי יד טרידיסבוס הביבסהו ץיװָארבמָאד

 טנרעלעג טייהרענעגרָאברַאפ ןעמ טָאה ָאטעג ןיא ךיוא .לָאצּפָא ןייז קיסעמלגער טלָאצ ןוא

 תא לבחל אצוי ךאלמ, ביוא זַא ,ל"זח רמאמ ןיא טקנעדג טָאה ןעמ .ךעלרעדניק יד

 טקַאהעגרעטנוא ןרעוו ןפרַאד -- *הרות ידמול תוקוניתב לכתסמ ה"בקהש ןוויכו ,םלועה

 רעד ,רעסיורג רעד לקנַאי טגָאזעג רימ טָאה ױזַא .לבחמ ןכעלקערש ןופ טנעה יד

 םעד זַא ,טביולגעג טָאה רע .טיוט םוצ ןרָאװעג טריפעג זיא רע ןעוו ,לַאװָאק רענטיפירט

 .ןרעוו טקַאהעגּפָא ןלעוו טנעה סלבחמ

 עטנעָאנ יד ןופ םינכש עביל ערעייט ערעזדנוא ךיוא ןעקנעדעג ,רעציווָארבמָאד ,רימ

 קידנעטש ןגעלפ ייז ןוא הרצ תע ןַא ןיא ןדנעוו ךיז ןגעלפ רימ ןעמעוו וצ ,ךעלטעטש
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 תולייח ןָא ןעמוק 1919 בייהנָא ןוא 1918 רָאי ןופ ףוס ןיא .ןפלעהסיורַא םערַאװ זדנוא

 ךורטַאּפ המלש .ןדיי ןתיממ עלַא .עצרַאווש ןוא ,עטיור ,עסייוו ןענעז טָא :ּפָא ןטערט ןוא

 -- םולשה םהילע ,ןַאמשיפ ןוא רעשומ ,ןטיור ַא ןופ טנעה יד ןופ אקווד ,ןלַאפעג ןַאד זיא

 ןפרַאד גָאט ןסיוועג ַא ןיא .טחוש רעד קחצי ןוא ןאמסאפ ךיוא ןוא סעצווַארולטעפ יד ןופ

 -סיוא ןטיבעג עקידתונכש יד ןיא רעירפ ןיוש ןבָאה עכלעוו ,סעצווַארולטעפ ןעמוקנָא

 יד ןענעז טרָאד .קצָאסיװ ןייק ןפָאלטנַא זיא ץיװָארבמָאד ץנַאג .ןדיי ךס א טעדרָאמעג

 טימ ייז ןגרָאזַאב ,רעציװָארבמָאד עלַא ףיוא ןעמענ ייז רעבָא ,ענעקָארשרעד ךיוא ןדיי

 ,קערש טימ זיולב ןעמוקעגּפָא טלָאמעד זיא ןעמ .ןעקנירט ןוא ןסע ןביג ןוא ןריטרַאווק

 טעגרהעג ָאי רעבָא זיא יורפ ןייא .הלפמ א טַאהעג ןאד ןבָאה סעצווַארולטעפ יד לייוו

 ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא יז .בייוו סרעשטשילושטאמ םעד חספ סָאד זיא ןעוועג ,ןרָאװעג

 וצ זדנוא טריפ ןעמ תעב ,1942 ןיא ,רעטעפש רָאי 23 טימ .סעצווֶארולטעפ יד ךרוד

 ןייק ןדיי 800 קעװַא ןעייג ייז ןופ .ןדיי 1400 ךרעב קירב ןופ ךיז ןפיולעצ ,הטיחש רעד

 עדמערפ ןעמענפיוא רַאפ .ץנַאג ןעוועג קצָאסיװ ןיא ָאטעג סָאד ךָאנ זיא ןאד .קצֶאסיוו

 .םעד טימ טשינ ךיז ןענעכער ןדיי רעקצָאסיװ רעבָא .ףֶארטש-טיוט טָארדעג טָאה ןדיי

 טימ ךיז ןלייט ןוא םיטילפ רעציווָארבמָאד יד רעזײה-ָאטעג ערעייז ןיא ףיוא ןעמענ ייז

 ןַא ןכַאמ ןוא סעיטסעב סרעלטיה ןעמוק רעטעפש געט ןעצ טימ .ןסיב-ָאטעג םעד

 יד ןוא ןטַאנארג-טנַאה טימ רעזייה יד ןפרַאוורַאפ ,ָאטעג רעקצַאסיוו ןפיוא לַאפרעביא

 -ָארבמָאד יד ןופ עטלייצעג זיולב .ןעמַאזוצ םוא ןעמוק רעציווַארבמָאד ןוא רעקצַאסיוו

 זיא ,ַאזַא רענייא .דלַאוו ןיא ןפָאלטנַא טרָאד ןופ ןוא טעװעטַארעג ןַאד ךיז ןבָאה רעציוו

 רעקצָאסיװ ןופ ,קצָאסיװ ןייק ץיװָארבמָאד ןופ טפיולטנַא רע .ןוז סנפניורב לאומש ,לבָא

 רעהכַאנ ,רָאי ייווצ ךשמב ןַאזיטרַאּפ א זיא רע ווו ,דלַאוו ןיא רע טפיולטנַא הטיחש

 .טנָארפ ןפיוא טרָאד טלַאפ ןוא ,ןילרעב זיב ײמרַא רעשיסור רעד טימ רע טייג

 ןוויטַאריפסנָאק א טריזינַאגרָא טַארנעדוי רעציווַארבמָאד רעד טָאה ָאטעג ןיא

 טַארנעדוי רעד .םָארטש רשֶא ןופ גנוטייל רעד רעטנוא ,ףליה רעלַאיצָאס ראפ טלַאטשנַא

 -ירטנָאק ענעבעגעג ןוא ענעבילקעג עלַא ןופ לייט א ןעמענּפָארַא טייהרעליטש טגעלפ

 ,רעדעל ,לוויטש ,דלָאג ןביילק טגעלפ ןעמ .עסַאק סרשֶא ןיא ןבעגרעביא סע ןוא סעיצוב

 -נסע ךיוא יוו ,ייט .רעפעפ ,לבעמ ,ןעלטיה ,סעקשטנעה ,רישעג ,שעוו עמערַאוו ,ןצלעפ

 טזומעג רעבָא טָאה ןעמ .ףָארטש-טיוט טָארדעג טָאה סעפע ןעמענּפָארַא רַאפ .גרַאוו

 .טרעגנוהעג ןצנַאגניא ןיוש ןבָאה עכלעוו יד ןציטש

 300 ךרעב -- ,הלהק רעטעליוקעצ רעקָאדָארָאה-דיוװאד רעד ןופ לטשער סָאד ןעוו

 החפשמ עדעי טָאה ,ץיווֶארבמָאד ןייק ןעמוקעגנָא זיא -- רעדניק עניילק טימ ,תונמלא

 .טכערדהחפשמ עכיילג טימ ןטלַאהעג יז ןוא הנמלַא ןַא בוטש ריא ןיא טרעדילגעגנייא

 ,ןרָאװעג טגרָאזעג ןגעווטסעדנופ זיא ,טרעגנוהעג ןיילַא ןַאד ןיוש ןבָאה תוחפשמ ךס ַא

 גיוא ןופ טקעדרַאפ זיא טעברַא עלַאיצֶאס יד .ןרעגנוה טשינ ןלָאז ענעמוקעגוצ יד זַא

 ,םָארטש רשֶא .תומה-ךאלמ טימ טקעמש ןינע רעצנַאג רעד לייוו ,סרעיילש ןביז רעטנוא

 ןופ ,עיצַאזױװיטקודָארּפ ןופ דיסח רעסייה רעד ,תובדנ ןופ דגנתמ רעלעיפיצנירפ רעד

 טָא ,ןסאמ עטריסַאלקעד יד ןופ עיצַארגימע רעקיסעמנַאלּפ ךרוד וליפַא ,ףליה רעטערקנַאק
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 ןָא ,םעטסיס ןָא ןעמרָאפ ענעדישרַאפ ןיא תובדנ ןבעגעג ָאטעג ןיא טָאה ,רשָא רעד

 שרעה-בקעי 'ר ,עטַאט רערעייט ןייז יוו יוזַא ,רעגייטש ןשידיי ןטלַא ןפיוא ,גנורינַאלּפ

 .עײטָאלָאז ףרָאד ןופ חרוא-סינכמ רעד ,קַאלָאּפ

 ןעמ ןכלעוו ןופ לַאװק ַא ךָאנ ןעוועג זיא ,עסַאק רענעגרָאברַאפ סמָארטש ץוח א

 ןעמ ןוא ,עטּפעשרעד ןצנַאג ןיא יד ,עקירעגנוה יד טלייט ןעמ ןוא טיורב לסיב ַא טגירק

 .רעטנוא עקשטיסיב ַא שטָאכ ייז טלַאה

 יד ןופ לימ עשידיי ענעזעוועג יד טייטש ,עילאווארפ ןרעביא ָאטעג םייב טרַאה

 םישרוי יד ןוא ,סחנּפ ןוז ןוא רעדנעליס ןַאמרעה םעדייא ןייז ,לזנעג השמ דוד : םיפתוש

 יד ןופ טנעה יד ןיא זיא לימ יד .ןייטשלרעפ לבייל ןוא ןַאמיינ סחנפ ,ןַאמיינ לדנַאמ ןופ

 ,רעטעברַא יוו רעמ טשינ ןענעז םיתב-ילעב עטנָאמרעד-ןביוא יד .רעניַארקוא ןוא ןשטייד

 -רַאפ זיא סע .ןענישַאמ יד טימ ןייגאב וצ ךיז יוו םייוג יד ןענרעל ,רענעמכַאפ יד ,ייז

 ןופ דיי ַא זַא ,ןטַָאברַאפ גנערטש ךיוא זיא סע .לימ ןיא ןטעברַא לָאז דיי ַא זַא ,ןטָאב

 ןוא יירפ ןוא קנַארפ ןלָאמ םייוג יד ,ןלָאמוצּפָא סעפע ידכ לימ ןיא ןעמוק לָאז ָאטעג

 יד ,ײמרַא רעשישטייד רעד רַאפ ןטלָאמעג םעד ןופ לטרעפ א רעדָא לטירד א ןביג

 עטנָאמרעדנביוא יד .ןענָאט רעטרעדנוה ערעווש יד ןיא לימ ןיא טלמאזעג טרעוו האובת

 גנַאגוצ םענעגרָאברַאפ א ,טעברַא רעייז תעב ,טנדרָאעגנייא ןבָאה ,לימ ןופ רעמיטנגייא

 .ָאטעג ןיא ןרעוו ןגָארטעגרעבירא זייוולייט ןגעלפ סָאװ ,תואובת עטלמַאזעגנָא יד וצ

 : ענעמוקעגמוא יד רַאפ ןורכז ַא ןביילב טַאט רעקידשפנ-תריסמ רעשיִארעה רעד לָאז ןוא

 : ענעבילבעגנבעל יד ראפ תוכז ַא ןוא ל"ז רעדנעלעס יבצ-ןַאמרעה ,ל"ז לזנעג השמ דוד 'ר

 ןכַאמ וצ ץיװָארבמָאד ןיא ןבילבעג ןוא ןַאזיטרַאּפ רעשידלעה א ןעוועג ,ןאמיינ סחנפ

 טָאה ןוא דלַאוו ןיא ןעוועג -- לזנעג סחנפ ,םיחצור עשיניַארקוא יד טימ ןובשח ַא

 -ץרא ןיא רע טניווו טציא ,רעדרעמ עשייוג טימ טנובשחעגפַא ךיז עקנַאזיטרַאּפ ןיא

 .לארשי ןיא טציא -- ןייטשלרעפ לבייל ךיוא יוו ,לארשי

 סָאװ םעד ץָארט ,ףליה רעשיניצידעמ ןופ םעלבָארּפ א ןענַאטשטנַא זיא ָאטעג ןיא

 -ַאמרַאפ ןוא םיריוטקָאד עשידיי ךרוד טנידַאב ןעוועג ןענעז קייטפַא יד ןוא לָאטיּפש סָאד

 : ןירעקייטפַא יד ןוא ,שטיװָאנַאמָאר ןוא ךילרע ,סעלוגרַאמ : םיריוטקָאד יד .ןטוועצ

 ,גונעג ןעוועג טשינ זיא סע רעבָא .ףליה ,לַאגעלמוא ,טלייטרעד ןבָאה ,ווָאסוטאמ עינעה

 -עגּפָא ןרָאװעג ןשטנעמ יד ןענעז דחפ ןקידנעטש ןוא טעברַא-סגנַאווצ ,טיונ ןופ לייוו

 עטצעל יד ןיא .רעטקַארַאכ ןשימעדיפע ןַא ןעמונעגנָא טָאה קנערק עדעי ןוא ,טכַאווש

 ןוא רעיומ סנייטשגנוי עיציא ןיא םילוח-תיב א טנדרָאעגנייא טַארנעדוי רעד טָאה ןכָאװ

 ,םיעשר יד לייוו ,טריטסיזקע טשינ גנַאל רעבָא טָאה סָאד .לכלוש רעקסירט םעד ןיא

 רעציווארבמָאד ןופ גנוטכינרַאפ עלַאטָאט יד טיירגעגוצ לענש רָאג ןבָאה ,םמש חמי

 .ָאטעג

 ךיז ,ץיװַארבמָאד ןייק ןעמוק ןגעלפ ןדיי עמערָא זַא ,ןענָאמרעד וצ יאדכ ךיוא זיא'ס

 -תובדנ ענעדישרַאפ .תובדנ ןביילק לטעטש ןרעביא ןייג ןוא טייצ ךָאװ א ןטלַאהפיוא

 רעזייה יד ןיא ןדַאלעגנייא ןוא ןרעוו טּפַאכעצ יוו טעמכ ןענעוואד ןכָאנ תבש ןגעלפ רעלמַאז

 ןָא תבש ןביילב לָאז ןַאמקיּפ ראזאל זַא ,ןפָארטעג טשינ טָאה ,לשמל ,ױזַא .תבש ףיוא
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 רעד ןיא ןוא לכלוש רעקסירט ןיא ,שרדמה-תיב ןיא ןעוועג ןענעז עכלעזַא ךָאנ ןוא חרוא ןַא

 םיתב-ילעב יד ןגרָאזַאב ןוא ןלייטוצ ןיוש ןגעלפ םישמש ןוא םיאבג יד ּווו ,לוש רעסיורג

 .םיחרוא טימ

 לביטש ןופ ךעלדליב .ג

 .טנערבעג טָאה שדקמה תיב סָאד ןעוו זַא ,םירפס עקילייה יד ןלייצרעד טסיזמוא טשינ

 רעד רָאג רעביא ןגיולפעצ ךיז טנעוו עקידנענערב יד ןופ רענייטש ךעלקיטש ןענעז

 ןיא םישרדמ-יתב ןענַאטשעגפיוא רעטעפש ןענעז ,ןלַאפעג ןענעז ייז ווו טרָאד ןוא טלעוו

 ןוא תוליפת ןיא לוכיבכ ןרַאפ רעצ ןייז ןסָאגעגסיוא טָאה קלַאפ עשידיי סַאד עכלעוו

 -סנבעל עטסרעווש יד ןיא ןענופעג טסיירט דיי רעד טָאה טנעוו ערעייז ןשיווצ .תושקב

 ןוא טמעשרַאפ ,ןגיפשַאב ןעוועג זיא רע ןעוו ןטנעמָאמ ןיא ,תולג ןרעטיב ןופ ןטונימ

 ןופ לעווש יד ןטערטרעביא טגעלפ דיי רעד רָאנ יוו .םיאנוש ענייז ךרוד טקירעדינרעד

 ןייז טָאה 'ה תיב ןיא .תונויזב עלַא ןופ ןעלסײרטּפָא ךיג ךיז רע טגעלפ ,שרדמה-תיב

 רעשידיי ןייז ןוא טכיילגעגסיוא ךיז ףוג רענעגיובעג ןייז ,טרעטיילעגסיוא דלַאב ךיז המשנ

 -ָארבמָאד ,עטעליוקרעד-טשינ לפייה ַא ןעוו וליפא .ןרָאװעג טקרַאטשעג זיא ןייזטסּוווַאב

 עטגָאיעג ,עטגלָאפרַאפ ,סעטָאלב ןוא רעדלעוו רעביא טעקנָאלבעג ךיז ןבָאה ,ןדיי רעציוו

 -עגכָאנ ןעמעלַא זיא ,תונברק עקילייה טיירפשעצ ןוא טייזעצ םוטעמוא םיעשר עלַא ךרוד

 ,ל"זח רמאמ א הבשחמ ןיא טַאהעג קידנעטש טָאה דיי א .רעפסָאמטַא-לביטש יד ןעגנַאג

 ןדיי עטוג ןופ תוישעמ ,איבנ ַא ןופ טרָאװ-טסיירט ַא ,השעמ א ,םיליהת ןופ קוספ ַא

 -עשַאב עקידעבעל יוו ןגעלפ תוליפת רעקיטש רעבָא ,טנווַאדעג טשינ טָאה ןעמ .וו זַא .א

 ץלַא סָאד טָא .גנוטכינרַאפ ןוא םוקמוא ןופ םי ןקיטולב ןיא ןטיילגַאב זדנוא ןשינעפ

 טגערפעג לָאמַא ךימ טָאה טייצ רענעי ןיא .םיקלא-םלצ םעד ןטלַאהרעד זדנוא ןיא טָאה

 ,ןקחצי ןייז בירקמ טלָאװעג זיולב טָאה וניבא םהרבא ,רֶאנ גָאז, : דיי רעטכַארטרַאפ ַא

 ןוא הדקע רעד וצ גָאט ןדעי ןעייג רימ ,שמוח ןיא השרפ עצנַאג ַא ןַארַאפ םעד ןגעוו זיא

 ןבָאה ןדייא :טהנעטעג ױזַא טָאה רעקינרעס רעד הנוי .*? ןענָאמרעד זדנוא טעוו רעוו

 סע ןעוו ,טרַאעג טציא רעבָא ךימ טלָאװ סָאװ ,"רוא רצוי, הכרב א טכַאמעג גָאט עלַא

 יד טקעדַאב םירצמ-ךשוח ןוא ןרעטש יד ןוא הנבל רעד טימ ןוז יד סיוא ךיז ןשעל

 ךעלטשער יוג ַא ייב טלטעבעגסיוא טָאה ,רעדנעס ,רעדורב ןיימ *? טלעוו עקידתועשר

 יד ףיוא רודיס םעד טימ .ןרעכיור םוצ טצונעג טָאה יוג רעד ןכלעוו רודיס ןבָארג ַא ןופ

 ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ ןטָארטעגכרוד ןוא טזיירפשעגכרוד רעדורב ןיימ טָאה סעציילפ

 רודיס ןטימ רע טָאה -- ײמרַא רעד ןיא קידנעייז -- ךָאנרעד ןוא ,סעטָאלב רעקסניפ

 ךָאנ לארשי ןייק וליפַא ןוא דנַאלשטייד ןוא ןליופ ,ןסיירפ-חרזמ טזיירפשעגכרוד

 :זיא רעפטנע רעד ןוא !חוכ רעד עקַאט ןענַאװ ןופ .ךעלטעלב ענעסירעצ טכַארבעג

 ןוא טנווַאדעג סיואיגָאט ןייא-גָאט ןדיי ןבָאה ,םייה רענערָאװעג-בורח רעד ןיא לייוו

 רעזדנוא ןיא טיילגַאב זדנוא טָאה ,טעמ-שדקמה תיב ןופ השודק יד לייוו ,טנרעלעג

 .געוודדנודענ
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 רעוו ,ןייג ךיז טזָאל ןעמ : לטעטש ןיא טכַאנרַאפ ַא ןעזעגסיוא טָאה ,לשמל ,ױזַא טָא

 ךרודַא לענש טפיול ןעמ .לביטש רענילָאטס םוצ רעוו ןוא שרדמה תיב רענזערעב םוצ

 ןטיירב םעד ףיוא קוק ַא טּפַאכ ןעמ .קינייוועניא ןיוש זיא ןעמ ןוא שילָאּפ ןגנַאל םעד

 ,שדוק-ןורָא ןטצינשעג ןפיוא ,קנעב עטברַאפעג ןוא רעטצנעפ עסיורג ענייז טימ לביטש

 ,ענעשעק ןופ לטרַאג יד סױרַא טפעלש ןעמ זיב ןוא .טנעוו עטברַאפעג ,ערָאלק יד ףיוא

 הרמ רעד ןופ סיוא ךיז ןרעטייל רעמינפ יד ןעמעוו ייב ןדיי ןשיווצ ךיז ןעמ טעזרעד

 .שפנ-תמגע ןקיגָאט םעד ןופ סיוא ךיז טנַאפש ןעמ ױזַא יוו טסליפ וד ןוא .הרוחש

 ןרעביא ךרודַא טריצַאּפש ןוא ארמג רעד ןופ ןזח רעד םחנמ ףיוא ךיז טביוה טָא ןוא

 רעסיורג ןייז זַא ,ױזַא ,ןעלסקַא יד ןשיווצ ןעמונעגניירַא ּפָאק םעד טלַאה רע .לביטש

 ,רעבָא ,סעפע טרעלק םחנמ זַא ,ךיז טכוד ריד .ךיוה רעד ןיא ןביוהעגפיוא זיא ןרעטש

 עכיוה ,עטיירב יד וצ קילב ןייז זיולב טקיש רע .טרעלקעגּפָא גנַאל ןיוש טָאה רע ,ןיינ

 -- "ייא ,ייא, .טנערב המשנ ןייז ןוא טסולג ץרַאה ןייז ןכלעוו וצ ,לוכיבכ םוצ ,ןעלמיה

 ונבר השמ רעבָא ! לוכיבכ-לש-ורוא-ויז ןפיוא ןבעג קוק א ןענָאק שטָאכ לָאז ןעמ ןעוו

 טוג יוזא סיוא לביטש ןופ זיא רעבָא רַאפרעד .ןכיירגרעד טנָאקעג טשינ ךיוא סע טָאה

 םוש ןייק ךרוד טלעטשרַאפ טשינ ןרעוו ןקילב-ןגיוא יד לייוו ,ץַאלַצּפ סטָאג ףיוא ןקוק וצ

 ןוא טפַאשביל טימ ,למיה םוצ טעדנעוועג ןגיוא סמחנמ עקַאט ןענעז .ךַאז עקידתוימשג

 .שפנה-תוולש

 טייגרעד רע ןעוו .תרוטק טגָאז ןוא רעקעמש רעטלַא רעד ןיוש טציז רעמעלעב ןפיוא

 ןוא ךיוה סױרַא טגָאז ןוא ןסינ םוצ יוו זָאנ יד ףיוא רע טשטיינק ,טקנופ ןסיוועג ַא וצ

 ףניפ ,רשפא ןוא ,קילדנעצ א ךָאנ ןגָאז ךיילג ןוא "...הקדה ןמ הקד יוא-יוא, : ךעלגנעל

 ,רעקירעדינ רעוו ,עװַאטקָא רעדנַא ןַא ףיוא רעדעי ןוא לָאמַא טימ עלא -- ןדיי קילדנעצ

 ןייז וצ םייקמ ידכ ,"הקדה ןמ הקד, -- םעד סיוא ןעגניז ,רעכעה רעוו .רעגנעל רעוו

 -ןילרַאק חסונ רעד זיא סע יוו ("הקדה ןמ הקד אהתש םוקמב;) "הקדה ןמ הקד, תווצמ

 קרַאטש ךיז ןעמ טהקבדרַאפ "ונל בגשמ ,ונמע תואבצ םשה, םוצ וצ טמוק ןעמ ןעוו .ןילוטס

 ךָאנ תוקיבד עקידתוקיתמ יד טרעוו -- "ךב חטוב םדא ירשא תואבצ 'ה, ייב ןוא

 טלעג טימ ןפלעה טעוו לוכיבכ זַא ,ןוחטב טימ לופ ןרעוו רעמערק ןדיי ןוא רעקרַאטש

 ןלָאצ ןענָאק וצ ףיוא ןוידפ טימ ךיוא ןוא םָארק רעקידייל-בלַאה רעד רַאפ הרוחס ףיוא

 ןיוש סע ןעמ טגָאז "ונארק םויב וננעי ךלמה, וצ וצ טמוק ןעמ ןעוו ןוא ,ןעלסקעוו יד

 ."וננעי ךלמה, זַא רעכיז זיא ןעמ לייוו ,טייקטיירב ַאזַא טימ

 םוצ וצ ךיילג טפיול קישטיב לציא :עטקיטעּפשרַאפ יד ןיירָא ךיז ןּפַאכ טָא ןוא

 .הליפת לעב םעד ןגָאיוצנָא ידכ תרוטק ךיג ףיוא טגָאז ןוא טנעה יד טשיוו ,ךעטנַאה

 טגָארט ,ךייוו ןוא ליטש טייג ,םערָא ןרעטנוא לָאסַארַאּפ ןטימ ןיירַא טמוק סליטיוו לטָאמ

 טּפַאכ ,תרוטק ךיג טגָאז ןוא ךעטנַאה ןיא שיוו ַא ייז טיג ,רויכ םוצ רעגניפ-ץיפש יד וצ

 .ךיילגוצ ןעמעלַא טימ הרשע הנומש טגָאז ןוא סקניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא קוק ןפרַאש ַא

 ןייק הלילח ןרילרַאפ וצ טשינ ידכ טרעטיצ רע ,רעטשרע רעד ןגָאז ןָא טבייה קישטיב לכימ

 םורַא טרעדנַאװ ,"ליוק יד, ךורב .קילעטשרעטניה ךס א ףיוא עקַאט טביילב ןוא טרָאװ
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 טרָאד ,שידק ןכָאנ ,ןמָא רעטצעל רעד םיא טּפַאכרַאפ סע ּוװ ןוא ,קנַאב וצ קנַאב ןופ

 .הרשע-הנומש ןייטש רע טביילב

 רע טריפ ,הרשע-הנומש רַאפ טירט יירד יד טכַאמ רע רעדייא ,בר רעד ,לקנַאי 'ר =
 רעפרעק םעד גייב א טוט רע ,םיללפתמ עלַא רעביא ןגיוא ענייש עסיורג ענייז ךרוד

 יוו ךיילג רע טייטש ,"חתפת יתפש, טגָאז רע ןעוו ןוא סקניל ףיוא ךָאנרעד ,סטכער ףיוא

 .ענורטס ַא

 לייט א ,רעמעלעב ןרעטניה ןייטש טביילב לייט א ,םיללּפתמ וצ ןעמוק לביטש ןיא

 טימ לופ לביטש סָאד ןיוש זיא השודק וצ .טרָא-ץיז ןקידנעטש ןייז וצ רעדעי ,וצ טפיול

 -סיורַא בלַאה ןענערב ןּפמָאל יד ...שודק ,שודק ,,שודק ךיילג ןעגנירפש עלַא ןוא ןשטנעמ

 עקידעכָאװ יד ןיא זיא ,תבש ןופ זונגה-רוא רענעי זַא ,טסליפ וד .תבש יוו טשינ ,טיירדעג

 -בצמ ןקידעכָאװ םוצ טסַאפעגוצ עקַאט זיא טכיל עכַאווש סָאד זַא ןוא ןצונ םוצ טשינ געט

 לקנערפ לרעמש ."ומש ךורבו אוה ךורב, :לוק ןצנַאג ןפיוא טיירש ץלַאמש קיציא .חור

 ןוא קידהבחרהב סיוא רע טיצ "אוה-ךורב, ןטייווצ םעד רעבָא ,ןטשרע םעד ךרוד טזָאל

 יד לסיב ַא בייה ַא *ומש-ךורב, ןדעי ייב טיג ,רעלעג רעד עקלַאדג ,"ןמא; רעטנוא טגניז

 ןוא קַאלוק ןבלַאה ַא ףיוא שטעווק א רע טיג ,ןגָאז ?ןמָא; םייב ןוא ךיוה רעד ןיא טנַאה

 ,ינק יד ףיוא טנעה יד טלַאה טָאטש-חרזמ עמַאס ןיא ,ךורטַאּפ שרעה השמ .יירשעג ַא

 פָאק םעד גייב א -- ךָאנרעד ,"ומש ךורב, טגָאז ןוא סטכער ףיוא ּפָאק םעד גייב א טוט

 קוק א טּפַאכ ןוא שרעה השמ םעל טייטש ןייבנייש רשא ."ןמָא, טגָאז ןוא סקניל ףיוא

 ןרעפטנע רימ יצ ,ןעקסָאי טימ עקרעב ,סעקינעימילפ ענייז ףיוא ןוא ךעלגניי זדנוא ףיוא

 בלַאה ַא טימ טרעפטנע ,טיהעגּפָא-שידיגנ לסיב ַא ןוא קידנוזגרי לסיב ַא ,ןיילַא רע ."ןמא,

 ,רעטצנעפ םוצ םינפ ןטימ ,טנַאוו-חרזמ רעד ייב קידנעייטש ,ךוזראב לארשי ."ןמא, ליומ

 ,בר רעד ,לקנַאי 'ר .ןרעה וצ ןגינעגרצפ ַא שממ ,קידנעגנילק ױזַא "ןמא, ןדעי טנָאז

 ןופ הכרב יד ןעוו .חסונ ןרעדנוזַאב םענעגייא ןַא טימ "ומש ךורבו אוה ךורב, טרעפטנע

 ןוא *ןמא, םעד ךעלטיירב ױזַא בקעי 'ר ברה טרעפטנע ,"תעדה ןנוח, זיא ץ"שה-תרזח

 .רעטרירטנעצנַאק רעמ א "ןמָא, ןייז זיא "םידז עינכמ, ייב

 עלַא שטָאכ ,קיטרַאנדישרַאפ םיללפתמ עלַא ןופ "ןמא, רעד טגנילק ללכ ךרדב

 ןוא "ומש ךורב, ןופ םעט םעד טנייה ךָאנ ליפ ךיא .חסונ רענילרַאק ןטלַא ןבלעז ןטימ

 ,דנַא .א קינלעגיצ לארשי 'ר ,שמש רעד םהרבא 'ר ךרוד טגָאזעגסױרַא ,?ןמא;

 םיא ייב זיא לטיה ןופ קעשאד רעד ."וניבא בקעי, רעגנוי רעד טציז רעמעלעב ןפיוא

 ךיז זיא רע .טלזיירקעגוצ קידתומיענב תואפ ענעסקַאלפ יד ןוא טקירעגּפָארַא לסיב א

 םוצ טקוק ,תויוועה סדיסח ןרעטלע ןדעי ךָאנ טגלָאפ ןוא תודיסח רענילרַאק ןיא ךירדמ

 -תרזח טגָאז סעקרוב םולש ןעוו .טגָאזעגסױרַא טרעוו טרָאװ סעדעי יוו טרעה ןוא דומע
 לָאז ץרַאה שידיי א ,קידתובהלתה ןוא קרַאטש גונעג רעבָא ,ךעלקירעזייה לסיב ַא ץ"שה

 טשיו טכַאמ -- ?םידיסחה לעו םיקידצה לע, טגָאז רע ןעוו ןוא ,ןסירעגטימ ןרעוו ןענָאק

 ןעניז ןיא טָאה רע ,תומלוע ערעדנַא ןופ םיקידצ ןופ ןובשח ןטייוו ןייק "וניבא בקעי,

 ,קידצ רענילָאטס רעד, :טכַארט רע .ונילע ןגי םתוכז ,םיקידצ עטנַאקַאב-טוג ,עשימייה יד

 עכלעוו ס'יבר רענילרַאק ןוא רענילָאטס עסיורג עלַא יד ךיוא יוו ,ןייז םימי ךיראמ לָאז
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 ךיז טגייל ,"םידיסחה לעו, ביוא ןוא .הניכשה ויזמ םינהנ ןענעז ןוא ןדעדןג ןיא ןציז

 יוזא ןענעוואד עכלעוו ,םידיסח רענילָאטס יד ןעמ טניימ ןטשרע םוצ זַא ,לכש ןפיוא

 ךיוא ןענעז ןליופ תוכלמ ןיא ןוא רעװָאקטרָאשט יד ,רעצינעשזָאק יד רעהכַאנ ,קידרעייפ

 ,רעקסירט יד ךיוא ןרעוו טנכערעגניירַא ןיוש ןענָאק רעהכַאנ ."רוג-ישנַא, ומכ ,םידיסח ָאד

 ..."רעינַאפעטס ,רענזערעב

 יד ייב סױרַא ןפור .הרשע-הנומש רעקידעכָאװ רעד ןופ תושקב יד ןוא תוכרב יד

 לכימ ךיז טרעלקרַאפ "הבושתב הצורה, ייב .ןשינעטכַארטכָאנ ענעדישרַאפ םיללפתמ

 ומע ילוח אפור, ייב ,ץעיווָאדנוב א ןרעוו רָאג ליוו רעכלעוו ,ןהנוי ןייז ןגעוו קישטיב

 ןענעז סע ןעמעוו ייב רעדָא ,קנַארק ןיילַא זיא סע רעוו ,ןדיי עלַא ןיירַא ןרעלק ,"לארשי

 ךריע םילשוריו, ייב .םישוחימ טָאה בייוו'ס ןעמעוו ייב רעדָא רעדניק עקנַארק ןַארַאפ

 עשטיא השמ .ןרעוו טליפרעד טעוו השקב יד זַא ,רעכיז ןעמ זיא ,"בושת םימחרב

 חישמ תאיבב, זַא ,ךיוא טסייוו ןעמ ןוא ם"במר םעד השעמ תעב טריטנעמָאק ,סנמחנ

 ןייק ןרעוו לגלגתמ ןוא טרָא ןופ ןביוהפיוא ךיז ךעלביטש עשידיסח עלַא ןלעוו ,"ונקדצ

 עקילייה יד ָאד ןזָאל ןוא ןײגקעװַא ןיילַא ,ךייש טשינ ללכ ךָאד זיא שרעדנַא לייוו ,םילשורי

 ? רקפה ףיוא ךעלביטש

 טכַאמ שמש רעד םהרבא .ןשטנעמ טימ טלופרעביא לביטש סָאד זיא בירעמ וצ

 טרעוו ןענעװַאד סָאד ןוא רעקיטכיל טרעוו סע .ןפמָאל יד ןיא רעייפ סָאד רעסערג

 ןוא .תוליפת יד ןופ טלַאהניא ןטימ טּפַאכרַאפ רעקראטש ןרעוו רעצרעה יד ,רעפיט

 זיא יוזַא זַא ,רעכיז ןעמ זיא ,"לארשי ומע בהוא, סיוא טיירש הליפת-לעב רעד ןעוו

 .קרַאטש ןעוועג סיוועג קלָאפ ןשידיי םוצ טפַאשביל סטָאג זיא תיבה ןמזב זַא ,עקַאט סע

 .סייררעביא ןָא ןיוש ןרעוו טיינָאב לארשי וצ טפַאשביל סטָאג טעוו אובל דיתעל ה"יא ןוא

 רסהו, םעד טשטעווק ןעמ ןוא חישמ ןעמוק לָאז סע טייצ ןיוש זיא סע זַא ,ןטכַארט עלַא

 ןיבל לארשי ןיב הציחמ א ןפַאש ליוו סָאװ ןטש םעד טָא ,"ונירחאמו ונינפלמ ןטש

 טגָאז ןעמ תעב הבושת-רוהרה ַא ןעמעלַא טשרעהַאב עקַאט רַאפרעד .םימשבש םהיבא

 ,הרשע-הנומש ןופ "ונל חלס,

 ,ייווצ וצ ,ארמג ןענרעל ךיז ןצעז ןדיי םינינמ רֶאּפ א .ןענעווַאד ןכָאנ ןיוש זיא סע

 .ןטכענ ןופ "ןנבר ונת, םעד ןגָאזרעביא טסייה בקעי 'ר ברה .ארמג ןייא ייב יירד וצ

 -עהוצ עיירפ עכעלטע ןעייטש ,סרעגָאז יד ןגעקטנַא ,קנַאב טייז רערעדנַא רעד ןופ

 קילייווטייצ אד ןעייטש עכלעוו ,לביטש ןופ םידמול יד ןענעז סָאד .סארמג ןָא ,סרער

 רעד ,עיקלאדג .העש רָאּפ א ךיז רַאפ ןענרעל בוטש ןיא ךיז וצ קעװַא ייז ןעייג דלַאב ןוא

 יב טשפ רע טגערפ ,בר ןפיוא קידנקוק ןוא רעגָאז םעד ןשירעב ּפָא טלעטש ,רעלעג

 א םתס ןינע םוצ טגערפ ןוא ןעיקלַאדעג רעביא טקַאה ןאמגערב השמ .סרעגָאז יד

 ןַאד .הימתב א סעּפע טגָאז ןוא סעשידק רַאזַאל ןיירַא ךיז טשימ סע .הלאש ערעפיט

 טכוז ,ןייעמ זיא ןוא םירפס יירד-ייוצ קנַארש ןופ ןעגנַאלרעד בקעי 'ר ברה טסייה

 "תולאש ערעייא ףיוא רבסה א זיא טָא, :טגָאז ןוא םישוריפ ןוא םישרפמ יד ןשיווצ

 רעמ טימ טלדנַאהַאב ןינע רעבלעז רעד טרעוו תובותכ ארמג רעד ןיא זַא ,וצ טיג ןוא

 ןיא קידתובהלתה טקוק ץלַאמש קיציא .ּפָא ןלַאפ תולאש עלַא יד טָא זַא יוזַא ,טייקרָאלק
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 רע ,קינרַאגיצ רעד ,ךורב-םייח טציז ןצלַאמש ןופ רעטירד רעד ,בר ןופ גנוטכיר רעד

 טגלָאפ ,רעטרעוו עטגָאזעגסױרַא יד ףיוא טּפַאכ ןוא לדרעב רעטיש ןייז רעביא טבַײלק
 םיא ייב סע ךיז טדניב סעפע ןוא םיחכוותמ יד ןופ ןכירטש ןוא ןעגנוגעוואב יד ךָאנ

 ןעמ סָאװ ,עקבוטנאק ןרופ ייווצ יד ןגעוו ןשינעטכַארט יד רָאג ןענעז קידלוש ,טשינ

 טציז ,קנַאב רעטייוצ רעד ףיוא ,ןגעקטנַא .טריפעגניירַא םיא םוצ גָאט טימ ךיילג טָאה

 ,טנַאה רעד ןָא טרַאּפשעגנָא עבמָאג רעד טימ דרָאב יד טלַאה רע .טוק -- ןַאמרַאב םייח

 רע .טקיטפעשַאב זיא חומ ןייז זַא ,טסעז וד .טלכיימש ןוא סרענרעל יד ףיוא טקוק

 טציא זיא ךעלעקניוו עטייוו יד ןיא ."ארמג יד זיא סע ךַאז עגולק ַארַאס, : םינפ א טכַארט

 ןענערב ןּפמָאל לייוו ,קידנטָאש רעמ ךָאנ זיא קנעב יד רעטנוא .רעירפ יוו רערעטצניפ

 ןוא ָאד .סעומש ַא ןפַאכ ןוא קנעב עטייוו יד ףיוא ןציז ןדיי .סרענרעל יד םעל רָאנ

 .םייהַא ןייג וצ טייצ ןבָאה ייז .תובשחמ ןיא ןגָארטראפ ,םידיחי ןציז טרָאד

 םעד טגָאז בקעי 'ר ברה ןוא קעװַא ןיוש ןענעז רעגערפ-תוישק יד ,םידמול יד

 עגנוי עקינייא .קיטפאהבעל זיא רועיש םייב .רערעהוצ םינינמ יירד עגרַאק רַאפ רועיש

 לרעב ,רעדָא ,סלסאב לשרעה :רעגייטש א ,דרעב עצרַאווש עטזיירקעגמורַא טימ טייל

 ייב .םינינע עטנרעלעג סָאװ-רָאנ יד ןגעוו ןסעומש עלַא .ארמג א ןָא ןציז ,ןייטשלקניפ

 וצ ןעמעלַא טיג בקעי 'ר ברה ןוא ,סעומש רעמערַאװ א קעװַא זיא "עמש-את, ןייא

 וטפיוא םענעגָארטעגנײרַא םעד ןוא קוליח םעניד ןיא ךיילגרַאפ םענייש םעד ןייטשרַאפ

 ןוא קינלעגיצ רעד לארשי 'ר ,רעדורב סבר םעד ןיירַא טמוק ,גנילצולפ .םיאנת יד ןופ

 ךיוא ךיז ןשימ רענרעלטימ יד :אירטו-אלקש עצנַאג א רעדירב יד ןשיווצ טרעוו סע

 ךיז ןעייג עלַא ןוא געוו ןרעכיז ַא ףיוא םינינע יד סיורַא טריפ בקעי 'ר ברה .ןיירָא

 עקיאור רֶאּפ א טכַארברַאפ טָאה ןעמ יוו ,שודק םוקמ םוצ טפַאשביל טימ רעדנַאנַאפ

 .ןהעש עמענעגנָא

 ןעיורפ יירדדייווצ ןיירַא ךיז ןסייר ,ןענעוואד יצ ,ןענרעל ןטימ ןיא טפערט ,טפָא

 שער ,ןייוועג ךיז טימ ןגָארט עלַא .רעדניק עניילק רָאּפ א ךָאנ ןעייג סע עכלעוו ךָאנ

 רעטכָאט ַא ראפ םינונחת ןוא תושקב טימ שדוק ןורא םוצ ךיילג ןלייא ייז .רעמָאיעג ןוא

 רעדָא ןענעוואד סָאד .ןכוסמ הלוח ַא רַאפ יצ ,דניק וצ רעווש טייג סָאװ ,רונש א רעדָא

 ןיא ףתתשמ ךיז ןענעז רענרעל ןוא םיללפתמ עלַא ןוא ןסירעגרעביא טרעוו ןענרעל

 ַא ,המילש האופר א ןווכמ זיא ללפתמ רעדעי ןוא ןעיורפ עקידנענייוו יד ןופ רעצ םעד

 .רעצ ןיא הליפת יד ןקידנע ייז ןוא ,יז ףראד סָאװ םעד ראפ ףליה עקידלַאב

 .טרעטשעג טרעוו לביטש ןיא טייצ בירעמ-החנמ עביל-עטוג יד זא ,ךיוא טפערט סע

 רעקסרעירוק םעד ןופ ריט יד ןוא ןסָאלשעג זיא לביטש סָאד ןוא ןענעוואד טמוק ןעמ

 טגָאז סע ,לַאפוצ ןייק טשינ זיא סע זַא ,ןָא ךיז ןעמ טסיוטש .ןסָאלשעג ךיוא זיא לכלוש

 םוצ קעװַא ךיז טזָאל ןעמ .ריט רעד ףיוא טגנעה סָאװ לטעצ סאד תודע םעד ןגעוו

 ,ןסָאלשעג ךיוא זיא לכלוש רעקסירט סָאד זַא ,ןעמ טעו קידנעייג ,שרדמה-תיב רענזערעב

 ןופ ןריט יד וצ ןעמָארטש ןדיי לטעטש עצנַאג סָאד ןוא טכַאמרַאפ זיא לוש עסיורג יד

 "וצכרוד טשינ עקליפש א שממ .טּפָאטשעגנָא טרעוו שרדמה-תיב סָאד .שרדמה"תיב

 רעבָא ,ןעשעג זיא סע סָאװ ןקינטאס השמ ןגערפ עלַא .סיורג זיא גנונאפש יד .ןראפש
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 סע ןוא דיוב ןוא ןאבאראש ןטימ סעקַאּפש סיודנַאל םייח ךיז ןזייוואב םיצולפ .טגייווש השמ

 ןיא עילבַאש רעד ןופ לטנעה סָאד טלַאה רע .וָאטסירּפ רעטלא רעד ּפָארא טגנירפש

 רע .רעמעלעב ןפיוא ףױרַא ווָאטסירּפ רעד טייג ,ןרַאּפש יד טימ קידנעגנילק ןוא טנַאה

 שיילפנייש "ןיבַאר ינָאיזַאק, רעד טצעז ,ןייטשרַאפ ןלָאז עלַא ידכ ןוא ,שיסור ףיוא טדער

 ןענעז (ןרענָאיצולָאװער עשידיי יד : טניימעג) "סעקינלאמאראק, יד :שידיי ףיוא רעביא

 ןיוש זיא "*דנַאלסור-עלעמַאמ; רעטיירב רעצנַאג רעד רעביא .ץיװָארבמָאד ןיא ָאד ךָאנ

 יז ןיא טָאה ןעמ יוו ,רָאי ףניפ ןיוש ,ָאטשינ רכז ןייק סעקישטשוװָאטנוב יד ןופ גנַאל

 טיג -- טכאמ יד רעבָא !ָאד רעדייל ךָאנ ייז ןענעז ץיװָארבמָאד ןיא ןוא ןסעגרַאֿפ

 עשידיי עלַא ןלָאז ,ןכל .ךאוו רעד ףיוא ןייטש ףרַאד -- ןייטשראפ וצ ווָאטסירפ רעד

 טצנַאג א ןייז קיטכיל לָאז סע ,ראנַאפ א ןדניצנָא ,זיוה ןייז םעל רערעדעי ,םיתב-ילעב

 .ןגעוואב ןענָאק ךיז ןלָאז הכולמ רעד ןופ רעטיה יד ידכ ,טכַאנ

 טכַאנ עדעי !הריזג ַאזַא :ךיז טכָאק ןדיי הדע יד ןוא קעװַא טייג ווָאטסירפ רעד

 ןופ האצוה א ,הכאלמ-לעב א ,בלָאטס ַא ךָאנ ןעמ ףראד וצרעד ןוא עזַאג טנופ ַא

 ...ןברַאק יירד

 .עקבָאראק רעד ןופ ןינע ןא זיא סע .ןסָאלשעג רעדיוו לביטש סָאד זיא לָאמ טייווצ ַא

 טעוועשוב סע .ןעגנונעדרָאראפ עראטינאס בילוצ עבלעז סָאד טעשעג לָאמ טירד א

 ןעמ טָאה לָאמ ןייא .שרדמה-תיב ןיא ןעמ טייג ןלַאפ עכלעזַא ןיא ןוא עירעטנעזיד

 עכעלטע ןַארַאפ ןענעז סע .עטסָארַאטס-ילסנַאשטשעמ ַא ןעװעקלַאגסיױוא טפרַאדעג

 רעד לכימ ,סעצמהרבא לדיי ,עטסָאראטס רעקידרעירפ רעד ,הימחנ :ןטאדידנַאק

 "ךמע; ןוא תועד-יקוליח ןענַאטשטנַא ןענעז סע .סטחוש םעד לטָאמ זוא ,טדימשדלָאג

 .שינעקיטש א זיא סע .שרדמה-תיב ןיא זיא לטעטש עצנַאג סָאד .טרָאװ סָאד טָאה

 טכירק ,גנילצולּפ ןוא .טיירש ןעמ ןוא טלמוט ןעמ .ךיז טרעדור סע ןוא ךיז טכָאק סע

 ןוא םולשה וילע רעשומ רעגנוי רָאג טלָאמעד ךָאנ רעד ,קנאב רעקיטייז ַא ףיוא ףױרַא

 סָאד זַא ,טסייו ןעמ .רעטעברַא רעציװָארבמָאד ןופ ןעמָאנ ןיא רעטרעוו ראפ א טדער

 ..סױרַא טשינ טדער ןעמ רעבָא ,"דנוב , םעד רע טניימ

 זיא ,שרדמה-תיב ןיא גנולמַאזרַאפ ַאזַא תעב זא ,ןפָארטעג לֶאמנייא ךיוא טָאה סע

 ךיז ןזָאל ןדיי .יקסװָאקאּפשדָארטעּפ ,יוג רעד ,קנַאב א ףיוא ןסקַאוועגסיוא לָאמַא טימ

 טשינ םענייק ןזָאל ןוא רעטצנעפ ןוא ריט ןטיה םירמוש ,רעבָא ,ריט רעד וצ לענש

 עשידיי ,איטארב, :ןושלה וזב שידיי בלאה ,שיאיוג בלַאה טדער ָארטעּפ .סױרַא

 קור טָא יא ,םיריבג עשידיי יד ןופ קור טָא יא ,עיטיב ַאזַאר ַאווד טנעז ריא ,רעטעברַא

 "ךייא ןליוו ןרענָאיצולָאװער רימ !סעטײמודּפָא .ווָאטסירפ סעקיילָאקינ ,אניס-ַאהָאניקוס

 .דחפ טַאהעג טייצ עגנַאל א ןדיי ןבָאה ,השרד רעד טָא בילוצ ."סטוג ןָאט

 -סגנוריגער ןופ סרענדער-םיחילש יד .םייס ןשיליופ םוצ ןלאוו יד קנעדעג ךיא

 ענייש יד סיוא טרעה ןעמ ןוא ןיירַא שרדמה-תיב ןיא םלוע םעד ףיונוצ ןגָאי ,קָאלב

 רעד ןופ קָאלב ןראפ ןעמיטש ןלעוו עלַא ביוא ןרעוו םייוקמ ןפראד סָאוו ,תוחטבה

 ...גנוריגער

 -נײרַא סרעלטיה ךָאנ לביטש ןיא בירעמ-החנמ עקילָאמנייא ןַא ךיוא קנעדעג ךיא
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 ןייג ןָאק ןעמ ןוא ןפָא זיא לביטש סָאד זא ,רעביא טיג ןטייווצ םעד רענייא .שרַאמ

 טכאד ,שודק םוקמ םוצ טיצ ןוא טגָאנ ץרַאה עשידיי עטקיטייוועצ סָאד .ןענעוואד

 ,םלוע לש ונובר םעד ןגָאזניירַא ךיוא רשפא ןוא ,ןענייווסיוא ןוא ןענעוואדסיוא ךיז

 סָאד .סיורג זיא המיא יד לייוו ,רוביצב ןעמוקנעמַאזוצ ךיז טשינ טיורט ןעמ ,רעבָא

 יד לסיבַא ןקיאורַאב וצ ןייא ךיז טיג טַארנדוי םעד ,קידייל זיא לביטש רענילָאטס

 בירעמ-החנמ ןענעוואד ןעמוקעג ,ןשטנעמ ערעטלע ,ןדיי לסיבַא ןענעז ,ןאד ,רעטימעג

 .סַאג יד ןייגכרוד טשינ ןעמ רָאט העש א טימ רעטעפש לייוו ,העיקש רעד רַאפ העש ַא

 ייוצ יד ןופ רעמינפ יד ףיוא ןסָאגעגסיוא זיא ןעמַאזוצ ןתולג עלַא ןופ דחפ רעד

 ןעמוקעג ןוא דחפ רעייז ףיוא ןעוועג רבגתמ ךיז ןבָאה עכלעוו ,םיללפתמ קילדנעצ

 סנעמעלַא ףיוא טיירפשעגסיוא טציא טגיל תולוק עלַא ןופ קיטייוו רעד .ןענעװַאד

 ןוא רעיטסערעב :"ּונב ּולשמ םידבע, .סיורג ןענעז ןויזב רעד ןוא רעצ רעד .רעטכיזעג

 ןָאק סע ייז ןופ רעוו ןוא .ןבעל ןשידיי ןרעביא םיתב-ילעב יד ןענעז ,רעכוטסַאּפ רעפורק

 יו ,הלשממ סרעלטיה רעציװָארבמָאד ןיא רש א זיא רעד ,םירוסי ערעסערג ןָאטנָא

 דיי ןייא ."שאר השענ לארשיל רצימה לכ, ,(ו"נ ןיטיג) דומלת ןיא טגנערבעג טרעוו סע

 זיולב .ןגיוא עלופרעצ יד ןיא ןקוקוצניירַא ךיז טמעש ןוא ןדיימסיוא טוט ןטייווצ םעד

 ,ךיז טקיווק ןוא ןטייווצ םוצ דיי ןייא ןופ טייג ,קינעקשיק רעד ,ןפניורב לאומש ןייא

 ,ןביולג טשינ ןענָאק ןוא ,םיא ףיוא ןקוק עלַא .הלפמ יד ןבָאה ךיג רָאג טעוו רעלטיה זַא

 ענייז רַאפ ןקָארשרעד ןוא קיאורמוא קראטש רָאג ןרעוו ייז .ןעשעג טעוו סניוזַא זַא

 טשינ טימ טשימעגסיוא :באב-העשת ןיא יוו קידעגָאלק זיא ןענעוואד סָאד .דייר

 רעטצנעפ יד ,טשינ ןענערב ןּפמָאל ןייק .זדלַאה ןיא ןקעטש סָאװ ,ןרערט ענעגנולשרעד

 -עגסיוא טשינ ןכָאװ ןיוש עגָאלדָאּפ יד ,ביוטש טכיש רעטכידעג ַא טימ טקעדַאב ןענעז

 טכיל ךעלקיטש זיולב .טיפוס ןכיוה ןופ ּפָארא ןעגנעה עניטעװָאּפ סעגנעטס ,טרעק

 .רעטכיילדדומע יד ןיא ןענערב

 התע-תעל יד ראפ ךעלעטכיל ןענעז סָאד זַא ,רעטנוא טגָאז הבשחמ עקירעיורט ַא

 וד לייוו ,ריד ןיא טנייוו ץרַאה ןייד ןוא ייז ףיוא טסקוק וד .םיתמ-תומשנ עקידעבעל

 לרוג רעייז -- תורות ירפס עקילייה יד ןוא דומע רעד ,שדוקה-ןורא רעד טָא זַא ,טסייוו

 תוחטבה ןוא תושקב יד ,ץ"שה תרזח ןופ תוכרב יד !לרוג ןייד טימ ןדנובעג גנע זיא

 אנמחר רעוו טכַאמ סע ייהעלע טכַארבעגסױרַא ליומ סהליפת-לעב ןופ לֶאמ סאד ןרעוו

 .הלטבל הכרב ַא ןלצל

 ַא ץרַאה סָאד טיג בירעמ תליפת ןופ ,"ונירחאמו ונינפלמ ןטש רסהו, ייב רעבָא

 ךיז טגָארטעצ סע .ןרערט עקיטולב טימ ןעמי סיוא ןעניר ןגיוא סנעמעלַא ןופ ןוא גָאנ

 םענעגייא ןרַאפ ךיז טקערשרעד ןעמ ןוא ,רעזדלעה עטקיטשרַאפ סנעמעלַא ןופ יירשעג ַא

 ןוא ,טרעווילגרַאפ יוו ןייטש ןעמ טביילב ,דרע רעד וצ ענעזָאלעגּפָארַא ,ןגיוא טימ ,לוק

 עטקייוועגסיוא ;רעטרעוו ענעכָארבעג ךעלקיטש ךישממ רעטייוו זיא הליפת לעב רעד

 יוו ָאהַאש, :טנַאיצילָאּפ א ןופ הרוצ עשיחצור ַא ךיז טזייוואב גנילצולפ .ןרערט ןיא

 ג טגָאז *עלעטַאט, ןפורעג טָאה ץיווָארבמָאד ןכלעוו טוק םהרבא *? עהטיבָאר ידישז טוט

 ןוא זדנוא ןעמעלַא ןייז טוג ,ןייז טוג לָאז סע זַא ,רימ ןטעב ,טָאג ןטעב רימ ,לצירפ,
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 ןטעב טוט ריא ,סעדישז ענעטלָאשרַאפ, :חצור רעשיניארקוא רעד טרעפטנע .*ךייא

 םעד טּפַאכעגּפָארַא טָאה רע ."!ייצילָאּפ רעד ףיוא ַאדייה !ןעמוק לָאז ןילַאטס זַא ,טָאג

 ןופ עסַאמ רעטשטעווקעגנעמאזוצ רעד ןגעקטנַא טלעטשעגנָא םיא ןוא לסקַא ןופ סקיב

 ,טַארנדוי ןופ רעייטשרָאפ ןפיולוצ ןעמוקעג דלַאב ןענעז סע .םיללפתמ ענעקַָארשרעד יד

 סייפמ חצור םעד טָאה ןעמ לייוו ,ןעגנַאגעג טשינ ײצילָאּפ רעד ףיוא ןענעז ןדיי יד ןוא

 טכַאנ ערעטצניפ ַא יוו ,סיורג זיא ןויזב רעד רעבָא ,הנתמ רענייש א טימ ןעוועג

 ןופ ןקילב יד ןענעז טרענייטשראפ .םיללפתמ ענעגיפשַאב יד ןופ רעטכיזעג יד ןענעז

 ןטש רעד זַא ,ךיז ייב ץרַאה ןיא ןטכַארט עכלעוו ,זיוה-סטָאג ןיא ןשטנעמ עטמעשרַאפ יד

 ,הפרח רעזדנוא טשיג טעז טָאג ןוא ערַאמכ רערעטצניפ ןיא טלקיוועגנייא זדנוא טָאה

 טנערב רעצרעה סנעמעלַא ןיא .ןעמעש ךיז טזומעג ןיילא לוכיבכ ךָאד טלָאװ שרעדנַא

 .רעדנַאנַאפ ךיז ןעמ טייג פעק עטזָאלעגּפָארַא טימ ןוא ,רעייפ שילעה ַא

 ןבָאה ןַאד ךיוא ,ןטעיוװָאס יד ןופ הלשממ רעד רעטנוא ,קירוצ ןכָאװ עכעלטע טימ

 החנמ ,תמא .ןענעוואד םוצ ןעמוק טרעהעגטיוא ןבָאה עכעלטנגוי .טגרָאזעג ןדיי ךיז

 ןפיוא ץ"שה חרזח טגָאזעג טָאה רענשעווָאלס קילארשי ,הבחרהב טנוואדעג ךיז טָאה

 ןטימ ןטלַאהעגרעטנוא עלַא ןבָאה "ןמא -- ומש ךורב, ןוא ,רעגייטש רענילרַאק ןטלַא

 ןטעיװָאס יד זַא ,ןעגנאלק ןטיירפשרַאפ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע רעבָא ,ןערב ןצנַאג

 יד ןעמעוו ,סליסאב לשרעה .ןטַאטשרַאוו-רעדיינש לביטש ןיא ןענעדרַאנייא ןליוו

 יד ןיהווו עזערעב-זוטראק ןיא רעגַאל-עיצַארטנעצנָאק ןופ טיירפַאב ןבָאה ןטעיווֶאס

 תעב ,לשרעה רעד ָא-טָא -- טחוש רעשידיי ַא ןייז ןבילוצ ,טקישרַאפ םיא ןבָאה ןקַאילָאּפ

 רעייז ןרָאװעג רע זיא ,לביטש סאד ןעמענוצ ןליוו ןטעיווָאס יד זַא ,טרעהרעד טָאה רע

 םירפא רעקידהרוחש-הרמ קידנעטש רעד ,אקווד ןוא .ןרעדור ןביוהעגנָא ןוא קיאורמוא

 שפנ רסומ ךיז ןלעוו ןדייללביטש רימ ןעוו, :טגָאזעג ןוחטב טימ ןַאד טָאה ,קושטניפ

 רעשוריפב ַא זיא סע םורָאװ ,זדנוא ייב ןביילב סָאד טעוו ,לביטש רעזדנוא רַאפ ןייז

 ןַאמטיל ןגעקַאד ."םהידיב המיקתנ הילע םשפנ תא ורסמש הוצמ, :ל"זח רמאמ

 רע ,שיטעיװָאסיָארּפ טמיטשעג זיא רע :שרעדנַא טלַאה ,"קעבָארַאפ, רעד ,סעקלאדג

 יד טימ "סעקדנַאשזָאּפ, עשיליופ יד ןופ ןרָאװעג רוטפ זיא רע סָאװ טָאג טקנַאד

 רָאי קיצנַאװצ םיא ןבָאה סָאװ ,סעיצַאטיציל ןוא ןרָאטוקעזקע ,סעקטַאדָאּפ עקידנעטש

 יד ,ּפָאק ןקיאור א רע טָאה רעטציא .םחל רסוחמ א וצ טריפרעד ןוא טרעטַאמעג

 ןוא עקראפורק רעד טימ עצינילָא ןייז ןעמונעגוצ טערקעד ןייא טימ ןבָאה ןטעיװָאס

 ,טיורב םיא ןביג ןוא ןטמַאַאב ןשיטעיװָאס ַא רַאפ טכַאמעג ייז ןבָאה ןיילא םיא !רוטפ

 טשינ ןעמ טמענ הטיחש יד ,טרעדורעצ טשינ ייז :ןעלשרעה וצ ןאמטיל טגָאז

 ויטַארעּפָאָאק ַא ןכַאמ רימ ןלעוו ,םיטחוש ןופ וויטַארעפָאָאק ַא זיא סע -- ריד ייב וצ

 ...זענעוואד רעטייוו ןלעוו רימ ןוא ןלוש ןופ

 שפנ תריסמ ןגעוו ל"זח רמאמ סקושטניפ םירפא טגלָאפעג עקַאט ןבָאה ןדיי יד

 ןעמעלַא ןוא ןלוש עלַא טכַאמעג בורח טָאה ומש חמי רעלטיה רעבָא ,הווצמ א רַאפ

 .הדיקע רעד וצ טריפעג



 ןענװַאד ןופ תואחסונ .ד

 .ןענעוואד ןופ ןא ךיז טביוה טייקשידיי זַא ,טסּווועג דימת ןבָאה ןדיי רעציווַארבמָאד

 ןבָאה טסייג ַא םעד ןיא .טייקשידיי ןייק ןייז טלָאמעג טשינ םעד ןָא ןָאק סע זַא ןוא
 ערַאטנעמעלע יד זעוועג ךעלטנגייא זיא ןענעװַאד סָאד ןוא תורוד עלַא ןגיוצרעד ךיז

 ןוא ןעגנוסאפפיוא ענעדישרַאפ ָאד ןענעז ןענוואד םצע ןיא רעבָא .גנודליב עשידיי

 -סקלָאפ עכעלנייוועג יד ,סעדייז ןוא סעטַאט רעציװָארבמָאד ערעזדנוא ןוא .תוגרדמ

 ןוא טנוואדעג קיטראנדישראפ ןבָאה ,רענעק-תודהי יד ךיוא יוו ,ןטכיש עלַא ןופ ןשטנעמ

 רעד זַא ,ןטלַאה ייז לייוו ,ןדיי ןענעוואד סע .תוליפת יד ןעוועג ןווכמ קיטרַאנדישרַאפ

 ךרוד ןכאמ עכלעוו ,ןדיי ןענעװַאד סע .ןענעווַאד ןלָאז ןדיי זַא ,ליוו םלוע לש ונובר

 ןטלַאהסיוא ןענָאק וצ ףיוא ,דסח סטָאג ןיא ךיז ןקיטיונ ןוא ןטייצ ערעטיב ,ערעווש

 רעטירד ַא ,טנוזעג ןיא ךיז טקיטיונ רעטייווצ א ,הסנרפ ףרַאד רענייא .םייוגה לוע םעד

 ןיא ןעוו ,םישעמה לכ ןודא םעד טפַאשביל ןקירדסיוא ליוו ןעמ ןעוו ןוא .םימחר ףרַאד

 סעטַאט ערעזדנוא ןענעוואד ,לארשי תבהא טימ ,לארשי יקלא תבהא טימ לופ זיא ןצרַאה

 יד טימ ןשטַאפ ןוא ןצנַאט ייז ,סיוא ןעגניז ייז ,סיוא ןעיירש ייז -- ,שרעדנַא רָאג

 יד רַאפ ןעמָאנ ןביל ןייז טקנַאד ןעמ "!רעסיז עטַאט ,םימשבש וניבא יוא, :טנעה

 .ןשטנעמ ןקידניז ןטימ טוט ,םימחרה לעב רעד ,רע סָאװ ,םידסח עלַא

 לקנַאי לארשי :ןוויטָאמ ערעדנוזַאב טימ ןענעוואד סעטַאט עטרעלקעגפיוא יד

 ,תודיחיב ןענעוואד טגעלפ ,לוש רעקסרעירוק ןיא תבש ןעמוק טגעלפ רעכלעוו ,סעשידק

 השמ לֶאמנייא םיא וצ טגָאז .שיפיצעפס ױזַא ,קאמשעג ױזַא טרָאװ סעדעי קידנלייצ

 ןוא ,רוביצב ןענעװַאד ךָאד ןעמ ףרַאד ,לכלוש ןיא ןעמ טמוק ,ךשפנ הממ, :סריאמ

 לקנַאי-לארשי םיא טרעפטנע -- !ךימ וטסייטשרַאפ, ."רוביצה ןמ שרופ ַא ןייז טשינ

 ךַאמ ,דיתע ןטייוו ןיא ןקוקניירַא ןוא רבע ןשידיי ןטימ ןייז רבחתמ ךיז ליוו ךיא ןעוו --

 סָאד לייוו ,לכלוש ןיא אקווד ןוא ,תודיחיב ךיא ןווַאד ןכל ,ןענעוואד ןכרוד סע ךיא

 ."ןעקנעדכַאנ ןכַאמ וצ לגוסמ זיא טרָא

 ַא ןעוועג ןיוש זיא סע בוטש ןיא ןעמעוו ייב ,רעדיינש רעד עיניפ ןעוועג זיא'ס

 ַא -- עטייווצ יד ,ןיטסידנוב עקידרעייפ א -- רעטכָאט ןייא :ןעיידיא ןופ שַאמשימ

 ןיא טקוק ןיילַא עיניפ 'ר .קַאמורפ ַא -- לפלעוו ,ןוז רעד ,םזינומָאק ףיוא ןיטַאדידנַאק

 טימ .קידתומיענב טנוװַאד ןוא רותי ןופ ךיז טיה ,םישודק םירפס זיא ,טייצ רעיירפ

 ןפראש ַא רע טיג ,ןענעוואד ןשידיי ןגעוו גָאז א סעפע טיג להרבד ייז ןעוו ןוא ליפעג

 הבשחמ עשידיי ענייר ןוא עפיט יד ןעמ טעז ןענעוואד ןיא, : טגָאז ןוא ריא ףיוא קילב

 ."אוה ךורב ,ומש דובכ, לע ןדיי ןופ שפנ-תריסמ םעד ןוא

 ַא וצ ןגיוצעג רעדעי טָאה ,תובשחמ עשידיי ,ענייר ,ענעדישרַאפ יד טָא ןיא

 ןוא שרדמה-תיב רענזערעב םוצ רעוו :שודק-םוקמ ,ןטסַאּפעגוצ ךיז רַאפ ,ןרעדנוזַאב

 ןוא לכלוש רעקסירט םוצ רעוו ,חסונ ןשידגנתמ םוצ ,לוש רעסיורג רעד וצ -- רעוו

 ןעניפעג וצ גנונעכערסיוא רעד טימ ןעמַאזוצ עלַא ןוא ,לביטש רענילָאטס םוצ רעוו

 .טרעגַאב ןוא טכוז ץרַאה סָאד סָאװ סָאד
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 טרַאה ,טנדרַאעגנייא םידיחי רֶאּפ א ךָאנ טימ רעלדנַאס ילתפנ ןבָאה לשמל ױזַא

 ,לוש רעסיורג רעד םעל ,לכלוש-רעטסוש םעד ןיא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ראפ

 ?"ןטיײדַאב ףרַאד סָאד סָאװ, :עגַארפ רעד ףיוא .ירפ רעגייזא 9.30 ןופ ןינמ ךעלגעט ַא

 ,ןדיי עכלעזַא ןופ ןינמ א זיא סָאד ?עיטעיַאמינָאּפפ : טרעפטנעעג אפופ-ילתפנ טָאה

 ,ןענעוואד ןָא דיי א זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג ןטסטעּפש םוצ ןענעז עכלעוו

 ."טיָאטס עינ ַאשָארג;

 :טנעמָאמ א ךָאנ ןענָאמרעד וצ יַאדכ זיא טײקיטכרָאפסטָאג סרעלדנַאס ילתפנ ןגעוו

 ןוא רעזייה יד ןופ ןדיי טפעלשעג ןבָאה ןקַאילָאּפ ןעוו ,ןטייצ ענעי ןיא ןעוועג יא סע

 ןקַאילָאּפ יד ,סיורג ןעוועג זיא הפרח יד .ןסימשעג ןוא קרַאמ ןטימ ןיא ייז טגיילעג

 טקיטלעוועג ןַאד טָאה ץיװָארבמָאד רעביא ןוא ,ןעמוקעג קירוצ ןוא ןפַאלטנא ןענעז

 וצ ןרעש ךיז ןיירַא רע טמוק לֶאמנייא .עשורמ עשר ַא ,רַאסימָאק-זיירק רעשיליופ ַא

 זדנוא טימ טריפרַאפ ןוא ןדיי עפורג ַא טרָאד טפערט רע .יירעריזירפ ןיא ןרעלדנַאס

 ,טגָאז ןוא עיגילער עשידיי ,דרעב עשידיי ןגעוו ךארפש רעשיסור רעד ןיא סעומש א

 ןינע רעד -- היאר אהו ןוא יירענידנצעג עטלַא ןופ שינעביילברעביא ןַא זיא ץלַא זַא

 רעייז זיא ילתפנ זַא ,עז ךיא .םזירַאברַאב יו רעמ טשינ ךָאד זיא סָאװ הלימ תירב ןופ

 לָאז יז ידכ ,יורפ ןייז ןיירַא ףור ךיא .ןעמוקרָאפ סעפע דלאב ןָאק סע ןוא טגערעגפיוא

 ריא תעב, : הזגור ןיא ןייא טשינ עקַאט ךיז טלַאה רעלדנַאס רעבָא .ןקיאורַאב םיא

 קרַאמ ןטימ ןיא ייז טגייל ןוא ןדיי עקידלושמוא ,רעזייה יד ןופ ןדיי סױרַא טּפעלש

 ,הארנכ ,טייז ,עיגילער רעטריזיליוויצ רעד ןופ ןקַאילָאּפ ריא .ןלַאפרַאּפ זיא ,ןסיימש

 ,הנומא רעזדנוא ןדנעש רעבָא ,םיקלח-רעטניה עשידיי יד ןופ םיתב-ילעב יד ךיוא

 ייב סָאד ןָאט וצ טשינ ריד ביולרעד ,רעלדנַאס ,ךיא .טשינ טכער ןייק וטסָאה סָאד

 ,וקדישז ,טרַאוו, : קידנגָאז ,טקורעגסיורַא עקַאט ךיז טָאה קַאילָאּפ רעד ."בוטש ןיא רימ

 טפדורעג ןוא גָאזוצ ןייז ןעוועג םייקמ עקַאט טָאה יוג רעד ןוא ."ןענעגעגַאב ךיז ןרימ

 רענעי טָא; :טגָאזעג רימ טָאה רעלדנַאס ןוא .טנָאקעג טָאה רע רָאנ ּוװ ,ןרעלדנַאס

 .."ןינמ םעד טָא ןכַאמ וצ טפוטשעג ךימ סָאד טָאה קַאילָאּפ

 םגה ,הסנרפ ןופ ךָאי ןטימ טעטסַאלַאב זיא ןעמ םגה ןוא .ןענעוואד םוצ ןפיול ןדיי

 ןבָאה ןָאק ןעמ ןעוו טייצ יד זיא סע ,םָארק יד ןטיה ףרַאד ןעמ ןעוו ןהעש יד ןענעז סָאד

 ןוא לביטש רענילָאטס ןיא ןינמ ןטייווצ ןפיוא ןייז רתוומ טשינ ןענָאק ןדיי ,רעבָא ,ןוידפ

 .רוביצב ןֶאט וצ ןוואד ַא םערַאוו ידכ טַאטשרַאוו ןופ ןוא םָארק ןופ סיורַא ךיז טסייר ןעמ

 לסיבַא זיא רענייז רעפרעק רעד .לביטש םוצ םָארק ןופ ךיילג טייג סריאמ המלש

 טשינ ןוא קידבשוימ רעבָא ,הסג-העיספ ַא אקווד טערט רע .סיורָאפ ףיוא ןגיובעגנָא

 םָארק יד :תובשחמ טימ טעטסַאלַאב ּפָאק ןייז זיא לביטש םוצ זיב .ןוזפחב ןצנַאגניא

 ,תולותב ייווצ ערה-ןיע-ילב ןסקַאװ סע ןוא ןגָאלשעג זיא הסנרפ יד ,סיוא ךיז טקידייל

 טעז ,טנעה ענייז ףיוא ךיז טסיג רעסַאוו סָאד ןעוו ,רויכ םייב ןיוש קידנעייטש רעבָא

 ןטימ רעטרעוו יד ןעלמַאז ןָא טביוה רע ןוא סיוא ךיז טרעטיירב טלַאטשעג ןייז יוו ןעמ

 ַא ןופ גנַאלק ַא וליפַא ןייג ןרָאלראפ הלילח טשינ לָאז סע זַא ,תוריהזב ,ליומ ןלופ



 369 ןענוואד ןופ תואחסונ .ה

 ןַא לסיירט א םינפ ןייז ףיוא ךיז טיג ,הכרב רעדעי ייב ,רחשה-תוכרב קידנגָאז .בליז

 ."ןמָא; ןרעפטנע ןוא ןגָאז ןייז רעטנוא ןּפַאכ ןדיי רעקילדנעצ ןוא לוקסומ רעדנַא

 ,ןלארטש-ןענוז עשירפ ןיא ןטכַאלפעג ,טכיל ערָאלק עקידרעמוז ןופ עפש א

 ךיז טכאד גולפ ןיא .טנעוו יד רעדנַאנַאפ ןרַאּפש ןוא רעטצנעפ יד ךרוד ןיירַא ןעגנירד

 סעפע זיא טיפוס רעד זַא ,סעגָאלדָאּפ יד רענעגיוצעגסיוא ,רעטיירב ןרעוו סע זַא ,סיוא

 ןוא קידתובחר יוזא סיוא סעפע טמוק לביטש עצנַאג סָאד .ךיוה ןוא טייוו ױזַא

 וצ וצ טייג ,ךעלטירט עניילק ,ענעטסָאמעג ענייז טימ עיצלתפנ ןעוו ןוא .קימַארעג

 יד ןענאפשכרוד טעוו רע ןענַאוו זיב זא ,סיוא ךיז טכוד ,לקניוו-חרזמ ןיא ץַאלּפ ןייז

 ןייז ,טרָא ןפיוא ןיוש רע זיא טָא ,רעבָא .טכַאנ ןרעוו טעוו לביטש ןופ ןטייקטיירב

 ןופ סיורַא ןענייש ,לטעקשַאק ןצרַאווש ןטימ לדרעב עצראווש סָאד ,םינפ טורעגסיוא

 ןלייצרעד וצ ךס א טָאה סָאװ רענייא יוו ,טגָאז ןוא טגָאז רע ןוא לקניוו ןטנטָאשרַאפ

 .ןגָאזסיורַא לָאמַא טימ ץלא ליוו ןוא

 סָאוו רָאנ זיא רע .ןאמקיפ רַאזַאל רעטלַא רעד ,רעטעּפַאסרַאפ ַא ןיירַא טייג סע

 ןוא עיצידעפסקע ןַא סעפע טקידיילרעד טרָאד טָאה רע .ןאב רעד ןופ ןעמוקעג

 ,עטכידעג ענייז .ןינמ ןטייוצ םעד ןקיטעּפשרַאפ וצ טשינ הלילח ךיז טלייאעגוצ

 ,זייוונטייצ ,זיולב .םענייק ףיוא טשינ טקוק רע .טרעביושעצ ןענעז ,ןעמערב עגנַאל

 יד סיורַא ףרַאש ױזַא טגָאז ןוא שדוק-ןורא םוצ ,למיה םוצ ןגיוא יד ביוה א רע טיג

 ,םיללפתמ יד רעביא קילב םעד יוזַא קידנריפ .לוק ןקירעזייה ןייז טימ רעטרעוו

 ןייז רעביא סיוא ךיז טיירפש טלָאמעד ןוא קוק ןקידנענערב סמחנמ רע טנגעגַאב

 .עלעכיימש קיטומטוג-ךייוו א ,םינפ ןטשטיינקעצ ןטלַא

 עטרעכיורַאפ יד סיוא טשיוו רע .ןפמָאל יד ייב םורַא ךיז טערָאּפ ,שמש רעד םהרבא

 טלָאװעג ןטלָאװ ייז ייהעלע ,םענייא ןדעי ךָאנ ןקוק ןגיוא עגולק ענייז ןוא ,ךעלזעלג

 תוקיתמב טגָאז סעלהשמ קילארשי .םיללפתמ יד ןופ םענייא ןדעי טרעמיק סע סָאװ ,ןסיוו

 לאל הדוא, ןטקיטעפשרַאפ םעד -- לעהיווז עלעטעטש-טרובעג ןייז ןופ חסונ ַא טימ --

 ןיא רעטשרע רעד ךעבענ זיא רע ,טשינ טייצ ןייק ירפ-ץנַאג טָאה קילָארס ."רקוח בבל

 יד ןיא ךיילג ןריפ רעמערק עשיפרָאד .םָארק עסיורג ןייז ןענעפע טפיול סָאװ לטעטש

 ,טָארק ןיא ןייז ךיוא רע ףרַאד ,רעטציא .הרוחס טימ ןרופ ריא ןופ סיורַא ןהעש -ירפ

 טָא ."ןטרַאוו ייז ןלָאז/ רעבָא ,רעפרעד עטייוו ןופ םיצירפ ןיוש ןטרַאוו ןטרָאד ,לייוו

 .רוביצב ןענעוואד סָאד ןזָאלכרוד טשינ ליוו ,ּפָא רע טיה לביטש ןיא ןינמ ןטייווצ םעד

 ,ןגיובעג זיא רענייז ףוג רעד ןוא .לביטש ןרעביא םורַא ט;יירפש סעלהשמ ןרהא

 ןלייצרעד ןוא קיאורמוא ךָאנ ןענעז ןגיוא יד ,סיפ ץיפש יד וצ טעדנעוועג ּפָאק רעד

 ּפָאק ןיא ,ליומ טייז ןופ סיורַא םיא ייב ןעייג רעטרעוו יד .ןשינעטכַארט ערעדנַא ןגעוו

 ךיז טמענ ןוא ,ןענעוואד ןכָאנ ןפיוא סע טזָאל רע רעבָא ,הבשחמ עגולק ַא ךיז טבעוו

 .רודיס ןיא ןקוקנײרַא רעפיט

 ,רעטנוא טגניז ,טגָאז ,רעטצנעפ וצ רעטצנעפ ןופ טייג סעקשינעמַאכ לרעמש

 ףיט ןעמעלַא ףיוא טקוק רע .תילט ןופ תיציצ יד קדוב זיא ןוא רעטצנעפ ןיא טקוק
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 לארשי 'ר ןטלַא םעד ףיוא ןעור טביילב קוק ןייז .ןענעוואד םייב יוו ,ןסַאלעג ןוא
 ,ארמג ןופ יבר ןייז ץינשזערעב ןיא ךָאנ ןעוועג לָאמַא זיא רעכלעוו ,סליקיציא

 תוכרב ךעלקיטש ןופ תולוק עגעטכָאלפעגנעמאזוצ ןופ שַאמשימ זיא לביטש ןיא

 ךרוד ךיז טסייר ץלַא .תודמעמ ןוא יבצ-יטוקיל ךעלקערב ןופ ,הרמזד יקוספ ,רחשה

 עקידנעמוקנָא-ירפ יד םינפ-לבקמ זיא ןוא וצ סַאג רעד וצ רעטצנעפ ענעפָא יד

 ןּפַאכ רעדיוו ייז .סמערָא יד רעטנוא קעז-ןיליפת ןוא -תילט עסיורג יד טימ םיללפתמ

 .סױרַא לביטש ןופ ךיז ןגָארט סָאװ תולוק יד ,הוואג טימ טעמכ ,ץלָאטש טימ ףיוא

 רעצנַאג רעד ,למיה םוצ ץרַאה סָאד ןוא ןגיוא יד ,טירט ענעטסָאמעג טימ

 "םיצר ונאו םיצר םה, ןופ לכיימש רענעדירפוצ א םינפ ןפיוא ,הפוקז-המוקב רעפרעק

 ןיוש .ןענעוואד םוצ סעשידק רַאזַאל טייג -- ,םערָא ןרעטנוא קאז-תילט ןסיורג ןטימ

 .טעפמיא טימ ,שזַארוק טימ ךרוד ךיז רע טסייר ,טָאטש ןייז זיב ןָא ריט ןופ ,לביטש ןיא

 עשיצירפ :תונובשח טימ ןדָאלעגנָא ּפָאק רעד .םיא טגָארט סע ,טשינ טייג רע

 המלש זיא טָא ןוא .תובוח ילעב ,םימוכס-רעטנעצָארּפ עקסרַאילקעמ ,רעדלעוו ,סעינעמיא

 לסיבַא ךיז ידכ ,טושּפ ןענעװַאד ביוהנָא םייב ךיילג טמוק רע ךיוא .קינרַאגיצ רעד

 ןוא ,לטרעווכיילג ַא טגָאזעג ,לביטש ןיא ןײרַא רָאנ .ּפָאק ןיא רַאװריװ ןופ ןעיירפַאב וצ

 טגָאז ,רעגניפ-ץיפש יד שוק ַא ,ןיליפת יד ּפַאט ַא טיג ,ןיליפת ןוא תילט רע טגייל ןיוש

 טלכיימשעצ ,רודיס ןיא קוק א ןוא רוביצ ןפיוא קוק ַא טיג ,לטרעווכיילג ַא רעדיוו

 .רעטייוו טגָאז ןוא ךיז

 ץיפש ענייז .טנַאה ןיא לקעטש א טימ ,קינלעגיצ רעד ,לדוי ןיירַא טמוק טָא ןוא

 לביטש ןיא טימ טגנערב רע .םייל ןיא טרימשעגסיוא ןענעז ,לפאנק יד ןיא לוויטש

 ןוא ּפָאק ןייז ףיוא טביוה רע .שטנעמ ןטיװָאצַארּפ א ןופ טכיוועגכיילג יד ןיירָא

 םענעטרַאק ןייז ןיא טנַאה יד בייר א טיג ,טייקיטליגכיילג טימ ןעמעלַא טכַארטַאב

 ,טעז ןעמ .רעטרעוו עטמערופעג טגָאז ןוא ביוהנָא עמַאס ןופ רודיס םעד ןפע ןַא ,לקעז

 ןופ ,תוליפת עלַא זַא ,ץַאלּפ רעד ןטסָאמעגסיוא יוזַא םיא ייב זיא רעירפ ןופ ןיוש זַא

 .טַארוקַא ןלעטשסיוא םיא ייב ךיז ןלָאז ,ףוס ןזיב *ינַא-הדומ;

 ךיז טּפַאכ ,לביטש ןופ ןכש ןוא ץעיווָאדנוב רעקיטכענ רעד ,סעצעשזופַאק עטָאנ

 -תרזח ייב רעבָא .ךיז רַאפ טנװַאד ןוא ןיליפת יד גייל א טיג רע .ןענעװַאדּפָא ןיירַא

 טימ ךיילגוצ טיירש ןוא גנומיטש רעניימעגלַא רעד ןופ טשרעהַאב רע טרעוו ,ץ"שה

 ."ןמָא -- ומש ךורב, ןעמעלַא

 ,רודיס םוצ ןגיובעג ּפָאק םעד טלַאה רע .טייהרעקניליטש טנװַאד עפַאי לבייל

 .םיללפתמ עלַא רעביא ןקילב עקיאורמוא עכלעזַא רעביא ריפ א רע טיג טפָא ,רעבָא

 טימ ןקז רעקידמינפ-תרדה א ,סליקיציא לארשי 'ר ,יבר ןיימ ,דמלמ רעטלַא רעד

 סע ןכלעוו ןופ ,קָאז-תילט ןסיורג א טימ ןדָאלַאב ןָא טמוק ,דרָאב רעסייוו רענייש ַא

 סָאװ ,םידימלת-ארמג ענייז טימ טלגנירעגמורַא זיא רע .ןיליפת | רַאּפ ייווצ ךיז ןטלוב

 ןופ ּפָארַא ךיז ןזָאל ייז .העש רעטוג א ךשמב ארמג טנרעלעגניירַא רעירפ ןיוש ןבָאה

 ןעוו ןיירַא ןעמוק ןוא שילָאּפ םוצ ךיילג ,לביטש ןגעקטנַא ,לקירב ןכיוה סרַאטקודנָאק

 רעשידיסח טימ טָאג ןעניד וצ ױזַא יוו ןענרעלוצּפָא ךיז ידכ ,ןענעוואד ךיז טלעטש ןעמ
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 ןוא ןזח םעד םחנמ וצ ןקוקוצ ךיז ייז טסייה ,סליקיציא לארשי ,יבר רעד .טײקמערַאװ

 וצ םענייא ןדעי ןופ ָאד זיא סע זַא ,זיא תמא רעד .תוגהנתה ןייז ןופ ןענרעלּפָא ךיז

 טלקיוועגנייא ,ןיליפת עסיורג ןיא טניורקעגנָא ןעייטש ןדיי םינינמ טכַא ךרעב .ןענרעל

 עצרַאװש טימ טלטרַאגעגרעביא ,סייווש ןופ עטקייוועגסיוא ,םיתילט ערעווש ןיא

 .ןזָאלוצכרוד טשינ סעפע הלילחו סח ,תוריהז טימ טגָאז רעדעי .ןעלטרַאג עטלזדנערפעג

 ."הנרמאת יתומצע לכ, :טייטש סע יוו ,חוכ טימ טגָאזעג טרעוו רחשה-תליפת רעבָא

 ךיז ןעלקָאש ןוא רעהַא ךיז ןגייב ךרוד ןענעווַאד ןיא ךיז טקילייטאב ףוג רעצנַאג רעד

 יד ,ךיז ןעלסיירט סעציילפ יד ,סיפ יד טימ טעפוט ןעמ ,טנעה יד טביוה ןעמ .ןיהַא

 ,ּפָארַא ןוא ףיורָא ךיז ןביוה דרעב יד ןוא ךיז ןגעווַאב ןגיוא יד ,ךיז ןעדיוה סרעפרעק

 ןעמ זיא טָא .שיגרענע ןטעברַא ןפיל יד .רענייצ יד טימ ןעמ טייק רעטרעוו יד

 : תולוק ענעדישרַאפ לָאמַא טימ ךיז ןגָארט סע .תולעפתה ןופ טקנופכיוה םייב

 יילרעלכ טימ טיילגַאב ,סעװַאטקָא יילרעלכ ןיא ענעגירשעגסיוא ןוא ענעסירעגּפָא

 שזַא ,טרָאװ ייב טרָאװ ןעמ טרעה "םלועה היהו -- רמָאש ךורב, םעד .ףוגה'יעונענ

 ןוא טייז ןייא ןופ סלקיר לדיירפ :ןסַאג-ןגָאר יד ייב ךיוא .בוטש ןיא טחוש קחצי ייב

 -רעסַאװ ןסיורג ַא ןופ יוו טקנופ שער א ךיז טרעה -- ,טייז רעטייווצ רעד ןופ -- לזנעג

 תועירכ רעקילדנעצ טכַאמ םחנמ ."םימשל עקוב םירידא םימ לוק, ןימ א ,לַאפ

 ןוא ןעיירשעג עניוזַא ןוא ןעמורב ַאזַא סיורַא טמוק ליומ ןייז ןופ .תויווחתתשהו

 ."תרחא תיוזב ואצומו -- וז תיוזב וחינמ םדא, טרָא ןפיוא ןייא טשינ טייטש רע .ןצכערק

 טפַאשביל ןוא ןח טימ טצנַאטעגרעטנוא ןוא ןגירשעגסיוא ןרעוו הרמזד-יקוסּפ יד

 -וללה :רעטרעוו יד לביטש ןיא ןטָאשעצ ,תובהלתה ןוא ןערב טימ .םלוע-ארוב םוצ

 .הדה-י וללה ,ה-הדי-

 רעביא טבעל ןעמ .הנומא עקרַאטש ןוא סָאטַאּפ ליפ טימ טגָאזעג טרעוו הרוש יד

 טסעז וד ןוא ףוס-םי-תעירק ןופ שינעעשעג סָאד טײקשיטַאמַארד רעצנַאג רעד טימ

 ארובו רוא רצוי, הכרב רעד ייב ."חכב ירדאנ 'ד ךנימי, ןצנַאג םעד ןגיוא יד רַאפ שממ

 טימ טגָאזעגסױרַא טרָאװ סעדעי טרעוו ,"לכה תא ארובו םולש השוע -- ךשוח

 ןופ ןפאטע עלַא טנַאה רעד טימ ןָא טפַאט ןעמ -- ,שממ .גנוגייצרעביא רעקראטש

 .תועונת ינימ לכ טימ ,תולוק טימ ןעמ טגָאז *דחא 'ד -- לארשי עמש, .תישארב-השעמ

 טגָאז ,טלעוו רעד רָאג ףיוא ןוא ךיז ףיוא טָאג ןעוועג ךילממ ןיוש טָאה ןעמ ןעוו ןוא

 םינבא יוו ,רעטרעוו יד קידנלייצ ןוא קידנציז ,תעדה-בושי טימ עמש-תאירק ןעמ

 טיילגַאב טרעוו ץ"שה-תרזח .עטרעטיילעגסיוא ,עקיאור ןענעז רעמינפ סנעמעלא .תובוט

 רעטייווצ רעד ןוא הכרב ןייא ןשיווצ ."ןמָא -- ומש ךורב, :יירשעג קידרוביצ א טימ

 ןרעדנַא םוצ דיי ןייא ןופ ױזַא ןרעדנַאוו סָאװ ןקילב עמערַאוו ללח ןיא םורַא ךיז ןגָארט

 ןופ םענייא ךָאנ אלוליה ַא זיא סע :ןונחת ןייק טשינ טגָאז ןעמ סָאװ גָאט א זיא טָא ןוא

 ַא .שמש רעד םהרבא טגנַאלרעד .ןענעוואד ןכָאנ דלַאב ןוא םידימלת סבוט-םש-לעב

 ןדיי םינינמ ןעקנירט ,ךעלזעלג עבלַאה ,עקניניילק ןופ ןוא הקשמ עלעשעלפ ןיילק

 ןדיי ןוא דימלת סמש-לעב ןרַאפ תודיסח לקיטש ַא ךָאנ רעצעמע טגָאז ייברעד ."םייחל,

 הרות-לוטיב םורָאװ .רדח ןיא ןעמ טביירט ,ךעלגניי ,זדנוא .גנורעטסייגַאב סיוא ןקירד
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 עקסימש-לעב ַא ךָאנ ןלייצרעד טעוו ןעמ זַא ,רעבָא ןסייוו רימ .טייקיניילק ַא טשינ זיא

 בקעי 'ר ברה ןוא ןורהא-תיב רעדָא ,לודגה ןורהא 'ר ןופ השעמ בָאגוצ א טימ השעמ

 ,ל"זח רמַאמ א טימ ןעגנוריסַאּפ-טלעוו עטצעל יד ןופ ךיילגרַאפ ַא ןעגנערב ךָאנ טעוו

 עקיטנייה יד ייב, :ןגָאז ָאד ךָאנ טעוו רעצעמע ןוא ןומדק א ןופ הדבוע ןַא רעדָא

 םידימלת ענייז טימ ל"צז בוט-םש-לעב םעד ןבָאה וצ ןעוועג טוג יאדווַא טלָאוו תוריזג

 ."ליו

 טוג ךיז .תוישעמ עכלעזַא רועיש ַא ןָא וצ טרעהעגוצ ךיז רעדניק רימ ןבָאה ױזַא

 .טייקשידיי טימ ןטלעוו עלופ ךיז ןיא טפַאזעגנייא ןוא ייז ןיא טרעהעגנייא

 יןטנַארָעוויל, סעכוינאק טבש רעד .ה

 יד ןעוועג ןענעז סאד .ןדיי עקיטרַאנגײא לטניב א ץיװָארבמָאד ןיא ןעוועג

 טשינ ."ןוכשי דדבל םע, תניחבב טשינ .סעכוינָאק ענעפורעג ױזַא יד ,םירחוס-דרעפ

 -םיליהת עבלעז יד ןעוועג ןענעז ייז .ןדיי עשלטעטש טשער ןופ טרעדנוזעגּפָא הלילח

 סעיצמוחנ 'ר ןופ םייריש טּפַאכעג ןעמעלַא טימ ךיילג ןבָאה ,סרענעוואד ןוא סרעגָאז

 ךיילגוצ ןוא הסנרפ-תוגאד עבלעז יד טַאהעג ,ןדיי עטוג רַאּפ תונוידפ ןבעגעג ,שיט

 -הרמ ןעגנַאגעגמורַא ייז ןענעז ךָאװ עצנַאג א .תולגה לוע םעד ןגָארטעג ןעמעלַא טימ

 יד טַאהעג ןבָאה ייז .קידתוכלמ -- ןעזעגסיוא סטכַאנוצ-קיטיירפ ןיא ןוא ,קידהרוחש

 ענעסעזרַאפ ,הלילח ,רַאפ גרָאז עניימעגלַא יד ןגָארטעג ןוא ךעלרעדניק עקנַארק עבלעז

 יד ןופ שרעדנַא לסיבַא ןעוועג םירחוס-דרעפ יד ןענעז ךָאד ,ךָאד ןוא .תולותב

 יד ןופ טשינ -- תוחפשמ עכעלטע ןעוועג ןענעז ייז .ןדיי רעציוװָארבמָאד עקירעביא

 ,שטיװעלעסָאי ָאקרעב :ןסַאג יד ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה רעזייה ערעייז .ןסַאג-טפיוה

 םייב ןעוועג טשינ ןענעז .ןענעוואד םייב רעצעלפ ערעייז .ענשטינלאב ןוא עקסרַאצ

 עכעלטפַאשלעזעג ןיא רעדילגטימ ןייק ןעוועג טשינ ןענעז ןיילַא ייז .טנַאוו-חרזמ

 ,טַארנדוי ןיא ךיוא ןוא רוביצדיחילש ןייק טשינ ןוא להק-ישאר ןייק טשינ ,ןטעטימָאק

 .ןטָארטרַאפ ןעוועג טשינ ייז ןענעז ,רעלטיה ימיב

 .ןעוועג םיכסמ ץלַא וצ ןבָאה ייז זַא ,טשינ ךָאנ טיידַאב סָאד ,רעבָא

 ייז ןעוו ,ןטלעז ךיוא .למוט א ןכַאמ טנָאקעג טייצ וצ טייצ ןופ ןבָאה ייז ,ךפיהל

 רעדירב עטוג לָאמוצ ,ןעוועג ךיז ןשיווצ ."סונירומ-ירומ, יד טימ טרבחעג ךיז ןבָאה

 ןבָאה ייז .ןטייוצ םעד ףיוא רענייא םורק טקוקעג .,םינינע-הסנרּפ בילוצ ,טפָא ןוא

 -עטוג, ייז ןשיווצ טָאהעג ךיוא ןוא רעפרעד עקימורַא יד ןופ םייוג עלַא טימ טנעקעג ךיז

 ."רעדירב

 עשידיי יד רַאפ עשַאפ יד םייוג יד ייב ןעגניד טגעלפ ןעמ תעב ,חספ-דעומה לוח

 טימ ןהנעטנייא ןגעלפ ייז .םירבדמה-ישאר יד ןעוועג סעכוינָאק יד ןַאד ןענעז ,תומהב

 רַאפ טסליוו וד !רעדורב ,יקצאנמאק ,ךַא; :ןושלה וזב רשוי ןענרעל ייז ןוא םייוג יד

 המהב ןיימ טסליוו וד זַא ,טסייה סָאד -- המהב רעצנַאג א ןופ טלעג סָאד עשַאפ רעד

 ןוא ,שינעפעשַאב סטָאג ךָאד זיא סע זַא ,רעבָא טסעגרַאפ וד .רעגנוה ןופ ןרגפ לָאז
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 -ילעב עלַא ףיוא זַא ,ןבירשעג זיא רעכיב עקילייה יד ןיא .ךעבענ גנוצ עמוטש וצרעד

 ךיוא ךָאד טסָאה ,עקרעדורב טסקידניז וד .תונמחר ןבָאה שטנעמ רעד ףרַאד םייח

 ."טָאג ראפ דחפ עשז-בָאה ,רעדניק עניילק

 טסייר סָאװ !איאס ,יקצַאנרעב. :ןפורּפָא יוזַא ךיז טגעלפ ךוינָאק רעטייווצ ַא ןוא

 טשינ ןענעז תומהב יד ,ןכש ,ןייא ךיז רעה ,טרָאװ םוצ ןעמוק ךיוא ךימ טזָאל ?ךיז ריא
 סָאװ ןשינעפעשאב ןענעז סָאד ?סָאװ רָאנ ,עשירענייגיצ ןייק טשינ ןוא עשידיי ןייק

 ַא םעל ןלעטשקעװַא ךיד לעוו ךיא ,רעניימ םכח ,ונא ,ריד טימ ךיילגוצ ןסע ןליוו

 ,טנעה יד ןדניב ריד לעוו ךיא .סעקינערַאוו לסיש א ןוא שטשרַאב ןעמערַאוו טימ לסיש

 ,למכח ,גָאז ,ונ .ןדנובעג ןענעז טנעה יד רעבָא ,ןקעמש שטשרַאב ןטימ סעקינערַאוו יד

 סָאד טליפ יז ; המהב רעקידעבעל רעד טימ ,ךיוא זיא ױזַא ? ןייז רעצמ טשינ ךיז טסעוו

 ןיא ןייטש ןזומ טעוו יז ןוא ,רעדלעפ יד ףיוא עיליז עקידנקעמש יד ,זָארג עשירפ

 טרעהעג טשינ ךָאד זיא סע ?גנוצ רעמוטש רעד ןופ רעצ םעד טסליפ וד .לַאטש

 ןופ ץזָאלּפָארַא טשינ טסעוו ןעוו רָאנ ?ןבעג סאד ריד טעוו רעוו .זיירפ ַאזַא ןרָאװעג

 ןקניטלאק ןיא ןגָארטּפָארַא ,סעסַאבלָאק ןכַאמ ,המהב ןיימ ןענעליוק ךיא לעוו ,זיירפ

 ,רעדורב-ןטוג א ,ךיד עקַאט ןוא סַאבלָאק לקיטש א ןסע ךיא לעוו גָאט ןדעי ,רעלעק

 םעד רַאפ .סעסַאבלָאק יד טימ ןסייברַאפ ךיוא טסעוו ןוא ,שטיראהאמ ףיוא ןטעברַאפ

 ,המהב עטייווצ א ןפיוק טסברַאה ןיא ךיא לעוו ,עשַאפ רעד רַאפ טסליוו וד סָאװ ,טלעג

 ."עשַאפ ןייד טימ ןסחי ןייק טשינ ייז ןוא

 םייוג-םינכש יד טימ ןהנעטנייא יוזַא ,סעכוינָאק יד ןגעלפ סיוא-רַאי ,ןייא-רַאי

 רעייז ןריפ ,ןפוא רעייז ףיוא ךָאנרעד ןוא עשַאפ ןינע םעד קלָאט ַא וצ ןריפרעד ןוא

 .ןבעל-רעגייטש

 ןגעלפ ,ייז ןופ םענייא וצ בוטש ןיא ןייגניירַא טייצ-טנווָא ןגעלפ רימ זַא ,רעטניוו

 עבָארג ןרעכיור עלַא .םינכש עשיאיוג טימ טצעזַאב קנעב עלַא ןפערט טרָאד רימ

 טסעג עשיאיוג יד ןוא ,םכותב ,דיי רעקיצנייא רעד ,תיבה-לעב רעד .עקרָאכַאמ ןרַאגיצ

 יד טצייה עטסָאבעלאב יד .תואשמ ערעווש ןוא סעקזאווזרעצעלק ,דרעפ ןגעוו ןדער

 ַא ןופ ןעקנירט עלַא ןוַא רעסַאװ טלַאק רעמע ןא ןיירַא טגָארט לגניי ַא ,עבורה

 ַא ןגעוו תוישעמ טלייצרעד ןעמ ,ךיז טיצ סעומש רעד .טרָאװק רעסיורג רענרעפוק

 ןיא געוו ןפיוא סױרַא ןריפ עכלעוו ,דרעפ עטוג ,עגולק ןגעוו ,דרעפ א טימ תיבה-לעב

 יגעװ ןופ קעװַא ןעשזדנָאלב עכלעוו ,דרעפ עשירַאנ ןגעוו ,עכורעיװַאז רעטסערג רעד

 ןייג טשינ ייז ןליוו ,ןגָאװ ןיא טציז ןאמרופ רעד ביוא ,עכלעוו .דרעפ עטסיווערַאנ ןגעוו

 ,תיבה-לעב רעשידיי רעד טלייצרעד טָא .סיפ עטשרעטניה יד טימ קירוצ ןגָאלש ןוא

 ערַאק ַא ,עקלַאיל ַא שממ ,עּפַאקש א חלג רעקשזערעב םייב טפיוקעג לָאמַא טָאה רע זַא

 ,קידכעלייק ןוא בָארג ,קע ןטיירב ַא טימ ,ןגיוא עפרַאש ןוא עווירג רעצרַאווש ךעפ ַא טימ

 ,עטקָאטעגסױא -- סעטיּפָאק ענרעזייא שממ סיפ ןוא ,רָאי עטפניפ סָאד םיוק -- ,גנוי

 ןופ ,ללכה .םיא ףיוא ןּפָאלש ןגייל ךיז ןָאק ןעמ -- ןקור רעד טנייה ,זדלַאה רעד טנייה

 ןיא ןרָאװעג טכָאקרַאפ ךיא ןיב -- ענייז הינק יד דיי רעד ױזַא טרעדליש -- קילב ןטשרע

 טזָאלעג ךיז ןוא טלעג סָאד טלָאצאב ,טווּורפעגסיוא טשינרָאג סע וליפַא ןוא ,דרעפ
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 יד טנַאפשעגנייא בָאה ךיא רָאנ יו רעבָא .האיצמ רעד רַאפ טָאג קידנעקנַאד ,םייהַא

 א ןבעג טלָאװעג טשינ טָאה סָאװ .הליבנ ַא ןעוועג רָאג סע זיא -- ןגָאװ ןיא עּפַאקש

 טּפעלקעגוצ ךיז בָאה ךיא ,רעבָא ,ןעוועג רעצמ קרַאטש ךיז ךיא בָאה ,הליחתכל .טָארט

 וצ ןעוועג טשינ זיא ,דרעפ ןייש ַאזַא לייוו ,ןדייש טנָאקעג טשינ ךיז ןוא דרעפ םוצ

 ןיב ןוא דרעפ ןטימ זיא סע סָאװ ,ןענרקח ןוא ןענרעל ןביוהעגנָא בָאה ךיא .ןעניפעג

 םיא בָאה ךיא .טסווועג טשינ ךיוא טָאה אקשויטַאב רעד ןכלעוו ןגעוו דוס ַא ןעגנַאגרעד

 ַאזַא תמאב זיא עּפַאקש יד זַא ,ןענופעג ןוא טכַארטעגניירַא ןוא ורוצ טזָאלעג עקַאט

 רעטנוא ךיילג יז טלעטש .טנַאה ןיא טָאמאכ םעד טעז יז רָאנ יוו ,עטוג ַאזַא ,ענַאמכַאל

 ןגָארטרעטנוא ריא ןעמ ףרַאד ,סעילבָאלָאה יד ןיא טנַאפשעגנייא רָאנ יוו רעבָא ,ּפָאק םעד

 ןבעג ריא רעהכַאנ ,ןסעפיוא ןזָאל ריא ףרַאד ןעמ .רעסַאװ לסיבַא ,רעבָאה טנופ ןעצ

 ןיוש עּפַאקש יד זיא, -- ךעלרעדירב ,רעטעּפש ,רעטעּפש ןוא ,רעקוצ ךעלקיטש עכעלטע

 ."ןַאב א יוו ןפָאלעג

 זיא רע .סעכוינָאק יד ןופ םענייא וצ ןיירַא ךיא ןיב .ןגרָאמירפ א ןיא ,לֶאמנייא

 -ץכעלָאש ןטָאשעגסיוא זיא ךעטשיט ןפיוא .ןינמ ןטשרע ןופ קירוצ ןעמוקעג סָאװ רָאנ

 ןַא טגיל ןדעי םעל .ןפוז עלא רעכלעוו ןופ לסָאר טרָאװק א -- ןבענרעד ןוא לּפָאטרַאק

 -לעב רעד ןכלעוו ןופ טיורב ץרַאװש ַא טגיל שיט ןטימ ןיא .עקרעגוא ענעסיבעגּפָא

 יוזַא ,רושה ךוחלכ סעפע סָאוו, .ןייא ןעמעלַא טלייט ןוא סאיצומה עבָארג טדיינש תיבה

 רעד ןיא שטָאכ ,דרעפ א ןבָאה ףרַאד ךיא, :רעפטנע ךיא ןוא ךימ רע טגערפ -- ?? ירפ

 טריפעגסיורא ןדיי םעד בָאה ךיא זַא ,עז ךיא ."דרעפ ףניפ עצנַאג ךיא ףראד ןתמא

 סָאד ךישממ טייז ,ונ, .ןסייבנָא ןופ האנה ןייז ןעוועג לטבמ ןוא טכיוועגכיילג ןייז ןופ

 דרעפ ףניפ, ."ןשטנעמ א טימ ןדער לעוו ךיא ןוא -- רעדניק יד וצ רע טגָאז -- ,ןסע

 וטסעוו סָאװ ?דרעפ ליפיוזַא סעפע סָאװ -- רימ וצ ךיז רע טעדנעוו -- ! וטספרַאד

 סָאד ןעוו ןוא דרעפ ןייא ןופ ןבייהנָא לייוורעד רימ ןלעוו ,טוג ,ונ ? ייז טימ ןכַאמ

 ךיא זַא ,ןייטשרַאפ וצ םיא ביג ךיא ."ןכוז רעטייוו רימ ןלעוו ,טוג ןייז טעוו עטשרע

 ןוא טנוזעג ןייז דרעפ סָאד ףראד רעבירעד ,דלַאוו ןיא רעצעלק ןפעלשנעמַאזוצ ףרַאד

 ןעמוק ןוא ךייט-קרַאמ םוצ סיורַא ןעייג רימ .ּפָא שטנעב ַא ייווצ-סנייא טיג דיי רעד .טוג

 רעד םיא טסירגַאב -- "ריד ןגרָאמ-טוג ַא -- ,ַאקנַאפעטס, .בוטש ןיא יוג ַא וצ ןיירַא

 ןעוועג טלָאװ סע ןעוו !דָאש א ,ָאווזוא !קיטשירפ ךָאנ ןיוש זיא ריד ייב, -- ךוינָאק

 טלַאה יוו ?רעדורב ,ךיז טרעה ,עשז-סָאװ !הסוכ ַא ןעקנורטעג ךָאד רימ ןטלָאװ ,רעירפ

 ,םיתינעת .ךייא ייב יוו ,רָאי-רוביע ןַא ךיוא זיא זדנוא ייב ?טסָאּפ ןגנַאל ןטימ ריא

 ןעוו ,רָאנ רימ גָאז ,ָאי .ןרָאי יד שממ ןעייגרעד ,זדנוא ייב יוו ךייא ייב ,םיתינעת יד טָא

 יד ןזיפשאב וצ ייה ןקעלק שטָאכ ריד טעוו !"ירוי, בוט-םוי רעד סיוא טלַאפ

 ןעייז וצ טוג זיא בוט-םוי ברע םעד ןיא זַא ,ןגָאז טייל עטלַא ?ירוי זיב ןשינעפעשַאב

 זיא בוט-םוי ברע םעד ןיא ,ןטשרעג ןעייז ןעמ ףרַאד בוט-םוי ברע םעד ןוא ,עצערַאי

 ."ןטָארעג טעוו סע ןוא ,לפָאטראק ןצעז וצ טוג

 טנכער רע .םיבוט-םימוי עשיאיוג ענייז עלַא ןופ ןובשח א םיא טכַאמ דיי ןיימ

 םעד טָא רַאפ ןעייז וצ טוג רעייז זיא עקשטער זַא ,וצ טיג ןוא ,םינמיס עטוג עלַא סיוא
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 בוט"םוי םעד ןיא .דירַאי ַא ךיוא ןוא בוט-םוי זיא געט יד ןוא געט יד ןיא זַא ,בוט-םוי

 ןאפעטס ןיא דירַאי רעסיורג ַא זיא בוט-םוי םעד ןיא ,ןילָאטס ןיא דירַאי רעסיורג ַא זיא

 טָאדטָא, .ןביולק וצ סָאװ ןופ ָאד זיא סע ,דרעפ ךס ַא ךיוא ךיז ןלעטש קרַאמ ןפיוא ןוא

 ךיא ,דרעפ סױרַא ןריפ םיתב"ילעב ענעי ןוא ענזערעב ןיא דירַאי רעד דלַאב ןיוש זיא

 .*! םירוביג ,ריד גָאז

 טעװ סע ןעוו ? עקרעדורב ,סָאװ טסייוו :וצ רע טיג ,דרעפ ןגעוו ןיוש קידנדער

 .ןרעקַא ןענָאק טשינ דרעפ ןקנילפ ןייד טימ וטסעוו ,טעברַא יד דלעפ ןיא ןביוהנַא ךיז

 ףיוקרַאפ ,רחוס א טכַארבעג ריד בָאה ךיא .טשינ גיוט סָאד ןוא רעקַא ןיא טפיול סע

 .ריד ראפ דרעפ ןטוג א סעּפע ןכוזפיוא ןיוש רימ ןלעוו ,דרעפ סָאד

 טשינ דרעפ ןטימ ךיז טעוו רע זַא ,טגָאז ןוא דרעפ ןייז ןביול ןָא טביוה יוג רעד

 רע לייוו ,ןדייש ךיז וטזומ דרעפ ןייד טימ, :םיא וצ טגָאז ךוינָאק רעד רעבָא .ןדייש

 .דרעפ טוג א זיא סע זַא ,סייוו ךיא ,דָאש א זיא סע .ןצַאלּפ רעקַא ןיא קידנפיול טעוו

 ריד ייב ,ןדָאש ןָא ,ןטעברא ןרָאי ןענָאק ךָאנ סע טעוו ,הנוק ןיימ ייכ ,סע ףיוקרַאפ

 ףיוא ןבָאה הינק רעד ןופ לעוו ךיא ןוא .סע ףיוקרַאפ ,ונ -- ,ןרגפ דרעפ סָאד טעוו רעבָא

 טלַאה סע ןעוו ןוא .טנעה יד ןיא שינעשטאפ א ,שינעגניד ַא ךיז טביוה ױזַא ."תבש

 ינשמ שטירַאהַאמ לשעלפ א :טקנוּפ ַא ךוינָאק ןיימ ןיירַא טגָארט ,ףוס םייב ןיוש

 זדנוא טסיירט ןוא עליביצ א טימ טסייברַאפ ןוא ,זָאלג א סיוא טקנירט רע .םידדצה
 ןטוג א ןעמונעג טָאה רע ןוא רחוס ןטוג א ןפָארטעג טָאה רע זַא ,יוג םעד -- ןדייב

 .תולעמ עלַא טימ דרעפ ןדלָאג א טפיוקעג בָאה ךיא זַא ,ךימ ןוא זיירפ

 גָאט ןקידרעמוז ַא ןיא סיורַא ךיז טזָאל סעכוינָאק רעציװָארבמָאד טבש רעצנַאג רעד

 ןשיסור ןטיול ,דרעפ יירד ןיא טנַאּפשעג זיא ןגָאװ רעדעי .דירַאי ןפיוא עבוד ןייק

 עלעג -- סנעמיר יילרעלכ טימ ןדנובעגסיוא זיא סעיִלבָאלַאה יד ןיא ,רעד ,רעגייטש

 ןעמוקסיוא ןלָאז פעק יד זַא ,ןדנובעגנייא יִוזַא ןענעז ,עקיטייז ייווצ יד .עצרַאווש ןוא

 .טייז א ןָא לסיבַא

 טינעג א .ןגָאװ טייז םייב רענייא ןוא ןגָאװ םוצ דרעפ יירד ןדנובעגוצ ןענעז ןטניה ןופ

 דרעפ םעד ייב זַא ,טסַאפעגוצ ױזַא ,סעווירג יד טמעקעצ ןוא ןעוועג רדסמ ןיוש טָאה גיוא

 האפ א ןטיירפש ךיז לָאז ,ןטירד םייב ךיוא יוו ,סקניל ףיוא ןטייווצ םייב ןוא סטכער ףיוא

 -- ןטייווצ םייב ןוא קילבוק ַא ןיא ןדנוברַאפ קע רעד זיא דרעפ ןייא ייב .גיוא ןרעביא

 עדרָאמ רעד ייב שטעווק ַא :ךרדל הדיצ ןעמוקַאב דרעפ יד .טּפעלשעגכָאנ ןוא טיירפשעצ

 יד .ןקור םעד ןיא שטעווק ַא רָאג יצ ,ךיוב ןרעטנוא לוויטש ץיפש ןטימ ךרָאטש ַא רעדָא

 ןיא יז טגייל ןוא זָארג ןדיינש םוצ עסָאק א סױרַא טגָארט רענייא .קיורמוא ןרעוו דרעפ

 יד טימ לַאנק א טיג ןעמ ,רענעגעוו יד ףיוא שירעגנויליווו ףיורא עלַא ךיז ןּפַאכ.ןגָאװ

 ,דיי רעקיצנייא רעד .שער א טימ ןפיוה יד ןופ סיורַא ךיז ןגָארט רענעגעוו יד ןוא ןשטייב

 רע .ןעמייח ןוז ןייז טימ ןעז ךיז טרָאפ רעכלעוו ,סעלעניז קילעז זיא ,ךוינָאק-טשינ רעד

 סױרַא טפור סָאד ,סױרַא רע טלַאפ טָא-טָא לייוו ,ןגָאוו ןָא טנעה עדייב טימ ןָא ךיז טלַאה

 .ןדיי עטשטעווקעצ יד ןופ ןובשח ןפיוא ךיז טלציוו ןעמ ןוא הרבח רעד ייב רעטכעלעג

 -וינָאק ןפיוא דרעפ יד ףיוא תוניבמ ןגָאז ןָא טביוה ןעמ ןוא ךָאנ ןקוק ,ךָאנ ןטייר רָאּפ
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 ! דמלמ ַא טסיב וד ?סיפ סנַאטשַאק ...םעד ףיוא ,ןורסח א טסגָאז ? סָאוו, : ןושל ןשיכ

 ענעבמעד ריפ ןציז ןַאטשַאק םעד רעטנוא !רחוס-דרעפ ןייק טשינ ןוא רעשטעווק-קנַאב ַא

 ןָאק סעבולק יד ןשיווצ ! טייקטיירב ַארַאס !סיפ ענייז רעטנוא סרעלעט ַארַאס ,סעבלָאטס

 -תוניבמ רעד ןיירַא טגָאז -- ,טשינ טכַאמ'ס רעבָא ! בוטש עצנַאג ַא ןלעטשקעווַא ךָאד ןעמ

 עטַאוואקַאפש ןייד ןוא, ."סעקַאשטרָאק ןענעז סיפ יד ןיא ןַאטשַאק ןייד ייב -- רעגָאז

 ? טשינ ןיבמ ןייק ריא ףיוא ןיב ךיא זַא ,וטסניימ -- רעפטנע ןַא קירוצ טמוק -- עּפַאקש

 ןייק זיא יז רעבָא ,ןדנובעגסיוא יוזַא ןיוש ריא טסָאה ,איטאכ ,טייקסיורג רעצנאג ריא טימ

 -ָאכָאדז, ַא יוו טעמכ זיא יז זַא ,טעז ןיבמ רעטוג ַא ,טשינ ךיז קערש ,טרעוו טשינ רעיירד

 ..."זָאווארַאּפ ַא יוו ןעפַאס ןוא ןטייז יד טימ ןפרַאוו יז טעוו םורַא רָאי בלַאה ַא ןיא ,"ענשטיוו

 ,"בנג, ,"ןטייז יד ןיא ריד הכמ א, :שינעמענוצ ןייז ןיוש ןעמ טפור רעגָאז-תוניבמ םעד

 ."ןבעלרעביא ךיד טעוו עּפַאקש יד,

 סָאוו טגערפ ןטייווצ םייב רענייא .דרעפ עלַא ןגעוו םורַא ןעמ טסעומש קידנרָאפ ױזַא

 .ןטייב ףרַאד ןעמ דרעפ ןכלעוו ןוא ,ןטעב ףראד ןעמ זיירפ ַארַאפ

 לָאז ןוא ןרַאקַאמ ןבעגּפָא יז טפרַאדעג ? הליבנ יד טָא וטספעלש סָאװ ,רָאנ רימ גָאז,

 טווורפ סע ,קינרַאנעג א ,רעבָא ,לדרעפ טעפ א ,ךיז טכוד ,טסעז !רוטפ ןוא ,לעפ ַא ןכַאמ רע

 ."? סעקנָארָאטסָאּפ יד ןפעלש ןעד

 רעד ןוא קידנסיוו טשינ ךיז טכַאמ סע רעבָא ,ןשטייב רֶאּפ א טמוקַאב לדרעפ סאד

 ."? קינרַאנעג ַאזַא ןפיוק טעוו רעוו ,גָאז ,ונ, : טריפמוירט רעגָאז-תוניבמ

 ןוא ןרָאק ןקָאש טלעטשעגסיוא ןענעז סע עכלעוו ףיוא רעדלעפ ןשיווצ טרָאפ ןעמ

 ןעמ ןוא רענעגעוו יד ףיוא ךעלסיבוצ ןָא טגייל ןעמ .עקשטער ענעדנובעגנעמַאזוצ-טשינ

 ןוא עטָאלב ַא זיב וצ ןעמ טרָאפ דלַאװ ןיא ..."ןעמענ וצ תלובש ,הנעשוה, : רעטנוא טגניז

 טייוו טשינ ,רעסַאװ לַאווק א םעל ּפָא ךיז טלעטש ןעמ ןעוו .זָארג ןטינשעג ַא ןָא טגייל ןעמ

 ןיוש טנערב סע ןוא ץלָאה ןעמאזוצ טפעלש ןעמ ,החנמ ןעמ טנווַאד ,דלעפ-לפָאטרַאק ןופ

 םעד ןעמַארכ ייז ןוא רענעגעוו יד וצ וצ ייז טדניב ןעמ ,דרעפ יד סיוא טנַאּפש ןעמ ,רעייפ ַא

 ןופ רעוו טייק ןדיי יד ןופ .ןזָארג עקיטָאלב עשירפ יד טימ טשימעגסיוא ,עקשטער-ןרָאק

 יד יוו האנה טימ ןדירפוצ ןקוק עלַא ,רעבָא ,בירעמ ךָאנ טנוואד סע רעוו ןוא עליישטַאפ ַא

 ןעמ ,לפָאטרַאק ןָא טבָארג ןעמ ,רעסערג טרעוו רעייפ סָאד .רענעגעוו יד ןופ ןסע דרעפ

 ןביוה רעדיוו ןוא .לפָאטרַאק עטנערבעגוצ טימ םורַא טקעמש סע ןוא ,רעייפ ןיא ייז טָארב

 טָאה ןעמ עכלעוו טימ םייוג עכייר ןוא םירחוס-דרעפ ןגעוו ,ןדירַאי ןגעוו ןסעומש ןָא ךיז

 ןבָארג ַא טרעכיוררַאפ רע ןוא ,השעמ ַא ןלייצרעד םענייא ןסייה עלַא .ןטייב עטוג טכַאמעג

 ןבָאה עכלעוו םירוחב-הבישי ייווצ ןעוועג ןענעז סע, :ןָא טביוה ןוא עקרָאכַאמ רַאגיצ

 ,ףירח ַא רעטייווצ רעד ןוא יקב ַא ןרָאװעג זיא רענייא .דמערפ רעד ןיא הרות טנרעלעג

 א ,הבישי-שאר רעד ןיירַא ייז טפור ,םייה א ןרָאפ ךיז ייז ןביילק ןענרעל רָאי ףלעווצ ךָאנ

 ,תוכרב ייווצ ןגעווטרעייא רַאפ בָאה ךיא, :ייז וצ טגָאז ןוא ,תפומ לעב ןוא קידצ רעסיורג

 טביילק .לזמ טניווק א רעוו ןוא המכח טניווק ַא ליוו ךייא ןופ רעוו .הכרב ןייא וצ ןדעי רַאפ

 ףירח רעד .המכח סיוא טביילק ,ןוז א סנזח א זיא רעכלעוו ,יקב רעד .טליוו ריא סָאוו סיוא

 טעוו רע ךייר יוו רָאפ ךיז טלעטש רעטצעל רעד .לזמ ליוו ןוא ,ןוז א סקינטנעצָארּפ ַא זיא
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 ךיז טלעטש ,יקב רעד ןגעקַאד .לזמ ןבָאה טעוו רע ןעוו ןבָאה טעוו רע טלעג לפיוו ,ןייז

 רעציװָארבמָאד יד ןשיווצ .*תוצע ןגערפ ןעמוק םיא וצ טעוו לטעטש עצנַאג סָאד יוי רָאפ

 ..לזמ יצ המכח רעסעב עקַאט זיא סע סָאוו שינערַאפש ַא ךיילג טרעוו סעכוינָאק

 ךייא ךיא לעוו ,טזָאל :טגָאז ןוא ,השעמ רעד ןופ ןדירפוצ טשינ זיא סעלעניז קילעז

 יאדווא; : ןיירַא רענייא םיא טרָאפ ."ןבָאה האנה אקווד ןיוש ריא טעוו השעמ א ןלייצרעד

 ןָא טשינ טייטש סע -- קילעז ךיז טציהעצ -- סָאוו זיא ,ונ, ."השעמ עשירעדיינש ַא סעפע

 ןפיוא ןיוש זיא רע -- טנַאה רעד טימ ךאמ א רע טיג -- סָאװ יִא ...םעד ,םעד ןטַאט ןייד

 ,טלייצרעד ---ןיירַא רעוו ךיז טשימ -- קילעז 'ר ,ךָאנ טזָאל ,ונ, *..אט ,תמאה םלוע

 ןיא ןקוק ןוא סיפ יד טימ ןּפַאלק ןָא ןביוה ,קיורמוא דרעפ יד ןרעוו םיצולפ ."טלייצרעד

 רעטייווצ ַא ןוא רענייא טגָאז -- ?ףלעוי טריפשרעד ןבָאה ייז זַא ,סיוא טזייוו, .ןטייז עלַא

 טביוה ןעמ ןוא .הביבס רעד ןיא םיבנג ןליפ ייז זַא ,ןייז טלָאמעג ךיוא ןעק סע זַא ,טגָאז

 ןפעלש עכלעוו ,סרעוטפיוא ןוא םימכח עסיורג .םיבנג-דרעפ יילרעלכ ןופ ןסעומש ןָא

 ףיוא סייוו ןופ רעביא ייז ןברַאפ ,ןגיוא יד רַאפ שממ ,דרעפ ערעייז סעיבַארכ יד ייב סיורַא

 ןעוו םורַא ןכַאוו רָאּפ א ןיא טשרע .ףַארג ןבלעז םעד וצ קירוצ ייז ןפיוקרַאפ ןוא ץרצווש

 ,אהַא, .דרעפ ענעגייא ענייז ןענעז סָאד זַא ,ץירפ רעד םורַא ךיז טקוק ,ּפָא טכירק ברַאפ יד

 םכח ,ןיוש ןייג ,, ."לזמ ןופ רערעייט זיא המכח זַא ,עקַאט ךָאד גָאז ךיא ? טסעז ,רענייא טגָאז

 -דרעפ א ןייז ןעמ טרָאּפשראפ לזמ טָאה ןעמ ןעוו -- רעטייווצ א טגָאז -- ,רעניימ

 טשינ טליוו ריא זַא ,סע טסייה ,ונ, .טשינ רעבָא טגייוושרַאּפ סעלענוז קילעז .בנג

 .השעמ רעייא ,קילעז 'ר ,טלייצרעד -- ּפֶא ךיז ןעמ טפור -- ,ונַא ."? השעמ ןיימ ןרעה

 ַאזַא טשינ ,רעדיינש א לָאמַא עקַאט זיא ןעוועג, :ןָא טביוה סעלעניז קילעז ןוא

 .םיצירפ יד ייב רותי ןעמונעג ,ם"וכע-תפ ןסעגעג ,טייקשידיי ןיא רענעטיהעגּפָא

 עשיאיוג יד טימ ןטנווא עצנַאג ןסעומש וצ סעינכוק עשיצירפ יד ןיא טַאהעג ביל

 -טכיל ךָאנ ןיוש זיא סע ,לוש ןיא ןיוש ןעייג עלַא ןעוו ,קיטיירפ ןוא סניכעק

 ןכַאמ הנותח ףרַאד ןעמ .,טריסַאּפ לֶאמנייא .ףרָאד ןופ טשרע רע טמוק ,ןשטנעב

 וצ ןייג טשינ ליוו ןתח רעד .רעייטשסיוא רעד טלעפ סע ןוא המותי עמערָא ןַא

 ןיירעד בילוצ זַא ,ןיוש טגָאז ןעמ ,טלמוט להק ,הפיסא ןַא טפור ןעמ ,הפוח רעד

 עצנַאג סָאד ,ביג ךיא :רעדיינש רעד טָא ּפָא ןאד ךיז טפור .רעדניק ןברַאטש

 טָאג ןוא ,ונ .ןעיינ ךיא לעוו ןיילַא ןוא ,רותי ןשיצירפ בָאה ךיא ,רעייטשסיוא

 לייוו ,ןיילא רע רעבָא .המשנ רעסיורג ַא טימ ,לגניי א טימ ןעוועג הכזמ םיא טָאה

 -- זרעוו עילַאק טשינ הלילח לָאז רע ידכ ןוא ךַאז עסיורג ַאזַא ןָאטעגּפָא טָאה רע

 סרעדיינשש םעד טנרעל ןוא איבנה והילא ,טיוט ןייז ךָאנ טמוק .קעװַא טבראטש

 ."יבר רעסיורג א סיוא רעטעפש טסקַאװ לגני םעד ןופ טָא ןוא .הרות לגניי

 -- ןדירַאי עלַא ףיוא ךָאד זיא רע ןוא -- ןעמָאנ סאיבנה והילא קידנרעהרעד

 ןפיוא ,ןגרָאמ םיא טימ ןפערט עקַאט ךיז לָאזמ זַא ,ןשטניוו וצ ןָא ךיז ןעמ טביוה

 ריא, :ױדנַאל םייח 'ר רעטלַא רעד טגָאז ,השעמ ַאזַא טרעהרעד .עבוד ןיא דירַאי

 ןופ ,רעדניק עטוג ןוא אבה-םלוע ןפיוק ךיז ןעמ ןָאק ,טַאט ןטוג ןייא טימ ,טעז

 םעד ןצונוצסיוא יוו ןסיוו רָאנ ףרַאד ןעמ .סיבר עניוזא סיוא ןסקַאװ סע עכלעוו
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 .השעמ ַאזַא ןפָאלרַאפ ךיז זיא ,ץיװָארבמָאד ןיא זדנוא ייב עקַאט טָא .טנעמָאמ

 'ר ןוא -- ןעשעג זיא סָאד טייז רָאי 70 יאדווא ןיוש :ּפָאק טימ טרעה רָאנ;

 סע -- רָאפ טצעז ןוא ,רעטנוא ךיז טלקָאש ,טנַאה ןיא דרָאב יד טמענ םייח

 ,גנילירפ זיא סע .דיוב ןייז ןיא ,רעטַאפ סליסאב ,רוזנעג רעטלַא רעד טרָאפ

 ךיז טָאה ,רע טעז ,סעמשטערק רעקצַאסיוו םעל ןוא ,ןסָאגרַאפ זיא געוו רעד

 .הכרבל ונורכז עלעסָאי 'ר ןרָאפעג זיא סע רעכלעוו זיא ,דיוב א טרעקעגרעביא

 ,לוויטש עכיוה ענייז ןיא ןוטעגנָא ,ןעגנורפשעגרעטנוא ךיילג זיא רוזנעג רעטלַא רעד

 טמענ .ןגָארטעגסױרַא םיא ןוא טנעה יד ףיוא הכרבל ונורכז ןעלעסָאי 'ר ןָאטעג ּפַאכ ַא

 רע ליוו .ןרוזנעג ןטלַא םעד טיג ןוא לברעק ןרעבליז ַא סיורַא ,קידצ רעד ,עלעסָאי 'ר

 : טגָאז ןוא טלכיימש ןוא עלעסָאי 'ר טקוק .ךס ַא זיא סע :טגָאז ןוא ןעמענ טשינ

 ."תועבטמ ענרעפוק ריד אנ ָאט .טשינ וטסליוו ,רעבליז ןבעג טלָאװעג ריד בָאה ךיא,

 ןוא ריט ךרוד ןייג ןביוהעגנָא טָאה ןרוזנעג ?ןלייצרעד ךייא ךיא לָאז עשז-סָאוו

 טָאה רע .טלעפעג טשינ טָאה רעפוק .בוט-לכ ןופ תיבה-לעב ןרָאװעג זיא רע .רעטצנעפ

 םעד ןָא ךיוא ,רעבָא ..ןענַאטשרַאפ טשינ טָאה רע רָאנ ,רעבליז ןבָאה טנָאקעג עקַאט

 ןלימרעסַאוו יד ףַארג םייב ןעמונעג דלַאב טָאה רע .טלעפעג טשינרָאג םיא טָאה רעבליז

 ַא ,ןחרז 'ר ,עקצַאצ ַא םעדייא ןַא טכוזעגסיוא ,ןעלסאב הדיחי-תב ןייז רַאפ ,עדנערַא ןיא

 ..."לכש ,ןבָאה ףרַאד ןעמ ,רעבָא ,גלפומ ןדמל ַא ,דיסח רעקצָאק

 .רעלדנעה-דרעפ רעציווַארבמָאד עקילָאמַא יד ךיז ןשיווצ ןסעומש ןגעלפ ױזַא טָא

 ."ןטנארעוויל, --- *סעכוינָאק, ןפורעג טָאה ןעמ עכלעוו ,יד

 תולגע-ילעב תורוד ריפ .ו

 טניפעג עכלעוו ,ןיילַא ץיװָארבמָאד יװ טלַא ױזַא זיא ,לטעטש ןיא יירהלגע-לעב

 ןריטרָאּפסנַארט סע עכלעוו ךרוד ,דנאלסורסייוו---ןילָאוו : ןגעוו יד ןופ טקנופ-לטימ ןיא ךיז

 יד ךרוד ךיוא ןוא ןכייט יד ךרוד דנַאלסורסייוו ןוא עניארקוא ןשיווצ תורוחס יד ךיז

 ערעווש טימ טקעדַאב דימת ןעוועג זיא קסניפ--ץערַאק געוו רעד .ןכייט יד ןשיווצ ןגעוו

 ןיא ןוא סעקַאמושט ךרוד עטריפעג ,ןסקָא רָאּפ ייווצ ךרוד עטפעלשעג ,רענעגעוו

 ,טגײלעגּפָארַא ןרעוו ןגעלפ תורוחס יד ּווו רלכייפש עסיורג ןעוועג ןענעז ץיווַארבמָאד

 ךיז ןבָאה רעלכייפש ַאזַא ןופ ךעלטשער יד .ןגעוו עקידרעטניוו עטוג ףיוא קידנטרַאוו

 סקוה ןגעקטנַא ,עילאווארפ ןבענ ןענַאטשעג ןענעז ןוא רוד רעזדנוא זיב ,טעמכ ,טיהרעד

 לייוו ,הברוח רעד טָא ןבענ ןייגוצכרוד דחפ טַאהעג ןבָאה םישנ עקידנגָארט .לרעיומ

 א טָאה ,בוטש ןיא ןטַאט ןיימ ייב ,בגא ...ןקָארשעג (גנודליבסיוא רעייז טיול) טָאה ןטרָאד

 ןייא זא ,רע טָאה טלייצרעד ןוא קנעב ןוא שיט טכַאמעג רעילָאטס רעציווַארבמָאד

 טָאה ץיווָארבמָאד רעביא ןוא טכַאנ עצנַאג א טּפַאלקעג הברוח רענעי ןיא טָאה ,לָאמ

 ןיא ןעמ טאה סנגרָאמוצ .רעכעד ןסירעג טָאה סָאװ ,טניוו-םערוטש ַא טעוועשובעג

 עשרעניה ,עצרוק ,עניד :ַאזַא ןעוועג זיא ןעזסיוא ןייז ןוא דש ןטיוט ַא ןענופעג הברוח
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 -- ביל ןרעביא ןוא סיפ

 ןפיוא .ןסַאּפ עסייוו-ץרַאװש

 ןרָאה ַא טַאהעג רע טָאה ּפָאק

 קרַאטש ןבָאה עמַאמ-עטַאט ןיימ

 -עג טשינרָאג ,רעבָא .טכַאלעג

 .מגָאז

 ,ןטרָאּפסנַארט יד טָא ןבענ

 -נודָאלרעביא ןוא ןעגנודָאלּפַא

 -לעב רַאפ טרָא ןעוועג זיא ,ןעג

 -גע-ילעב ערעזדנוא .יירהלגע

 -ילאמרַאי זיב ךיז ןעיצ תול

 עסיורג ןופ טרָא סָאד ,ץענ

 ,וועשטידרעב זיב ןוא ןדירַאי

 ןקיטלָאמעד ןופ טרָא סָאד

 -ָאה אמעט יאהמ .לדנַאה-סיורג

 -ָארבמָאד ןיא טַאהעג רימ ןב

 -פוא עקסנַאשטשעמ, רעציוו

 -ייו ןופ םיבתכנ ךס א ?עװַאר

 -וק ןגעלפ עכלעוו ,תומוקמ עט

 ךיז ץיװָארבמָאד ןייק ןעמ

 טפָא רעייז לייוו ,ןעיאוויזירּפ

 ןביילב ןוא טרָא ןַא געוו ןיא ןעניפעגסיוא ,הלגע-לעב ַאזַא ןופ ףליהעג ַא לגניי א טגעלפ

 -עמראי ןופ טרעקעגמוא טשינ ךיז ,רעדירב ייווצ סנדייז ןיימ ןבָאה ױזַא .ןעניווו טרָאד

 ןבָאה סעדייז יד .דימת ףיוא ןבילבעג טרָאד ןוא וועינישיק ןייק ןגָאלשרעד ךיז ,ץעניל

 ןופ ןרָאא רעקיצניינ ףניפ ןיא ןטלַאהעגנָא ךָאנ טָאה יירהלגע-לעב סָאד זַא ,טלייצרעד

 רעבָא קיליב ןוא טוג עקַאט ןרינָאיצקנופ ןטרַאפסנארט-ןענַאב יד .טרעדנוהרָאי ןט9

 יד ךרוד תורוחס ערעייז רעבירעד ןקיש ןוא "החגשה ןָא זיא'ס, -- :ןגָאז םירחוס יד

 ,תולגע-ילעב

 שקָאל אינת םייח 'ר

 ןַאב יד לייוו ,ןעזעג טשינ ךיא בָאה ,תורוד ריפ יד טָא ןופ רוד ןטשרע םעד

 יז םגה ,טקעמעגּפָא ןוא ןסױטשעגסױרַא ייז רָאי קילדנעצ ןייא ןופ ףיול ןיא טָאה

 בָאה ךיא .ןטערטּפָא טזומעג ךָאד ןוא טזָאלעג טשינ ךיז ,טלגנַארעג קרַאטש ךיז ןבָאה

 'ר; ןפורעג טָאה ןעמ רעטַאפ סנעמעוו ,ןהשמ 'ר ,ןוז א סנטצעל םעד טנעקעג רעבָא

 ןענאמרעד וצ טַאהעג ביל טָאה ,השמ 'ר רעקירָאי-קיצעביז רעד טָא ."הלגע לעב רדנס

 ןענעז -- ןלייצרעד רע טגעלפ -- םולשה וילע ןטַאט ןיימ ייב -- ...ןטייצ עטייוו ענעי

 ןדעי ןיא .ןדיוב ענעטנווייל טימ עטקעדַאב ,רענעגעוו ענרעצליה עסיורג ייווצ ןעוועג

 עשידיי ייווצ טלאה עטַאט רעד ,עכלעוו וצ ,דרעפ עסיורג יירד טנַאּפשעג ןענעז ןגָאװ

 טריפעגרעטנוא ןבָאה ,סרעסיימש עשיאיוג ןוא ,לַאפ ַא ןעוועג זיא סע לייוו ,סרעסיימש
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 רעד זיא סרעסיימש עטצעל יד ןופ רענייא .רענעגעוו יד טביורַאב טָאה ןעמ ןוא ,םייוג

 רע זיא טנגוי רעד ןיא רעבָא ,רעטלַא ןא עקַאט ןיוש ,רעטָאפ סעילע ,אקיושט רעטלַא

 ןדָאלסיוא םיא ייב זיא ןפנָארב קילאקש ַא ןעקנירטסיוא זכַאנ !רוביג ַא שממ ןעוועג

 ןיא רע טָאה ,לָאמ ןייא .קאבאט ןָאט קעמש א יוו ןעוועג ,הרוחס רופ ַא ןדַאלפיוא ןוא

 סנזייא רעקיטש ןוא סעסָאק טימ עטנפָאוואב ,רעביור עדנַאב ַא ףיוא ןכָארטעגנָא געוו

 .פעק יד רעביא ןגָאװ ןופ לעשיד ןטימ ייז קידנעגנַאלרעד ,טגָאירעד ייז ןוא

 -ץרוק ןייז ןיא רעטניוו ןוא רעמוז םיא ןעזעג ,ןעקיושט ןטלַא םעד טנעקעג ןבָאה רימ

 רע טָאה טפָא .ּפָאק ןרעביא טלצעלפעצ לטיה סָאד ןוא לצלעפ ןצראווש ןטעוועדלאפעג

 טנאפשעג ,ןאבאראש סיכדרמ רעבָא ,סילתפנ טימ עבוד ןייק דיי ַא ןעגנערב טגעלפעג

 רע ןוא ,ןאבאראש ןופ ּפָארַא טייג דיי רעד .קָאלג א לעשיד םוצ ןוא ,דרעפ ייווצ ןיא

 טמורקרַאפ ,סיוא טקנירט ,לקילַאקש ַא ּפָא טּפַאלק ,קנעש רעד וצ דרעפ יד טימ טגָאי

 טצעז ןוא רעבָאה סעברָאט יד דרעפ יד ןָא טוט ,ןפיל יד שיוו ַא לצלעפ ןטימ טיג ,ךיז

 טדער ,טשינ םולש ןייק םענייק טיג ,טגייווש ןוא ,סיורָאפ סיפ יד ,דרע רעד ףיוא ךיז

 עגנוי ענעי סיוא טלָאמעד טמולח רע זַא ,סיוא טזייוו .טרָאװ בלַאה ןייק םענייק וצ טשינ

 .תורובג ןוא ןשינעבעלרעביא ,ןשינעלגָאװ ,ןרָאי-רעסיײמש

 ךָאנ ,סיורָאפ טייג עטַאט רעד ,טכַאנרַאפ קיטשרענָאד :רימ טלייצרעד השמ 'ר ןוא

 ּפָא ךיז ןלעטש ןוא סרעסיימש יד ןציז סע עכלעוו ףיוא ןדיוב עדייב ךָאנ ןרָאפ םיא

 לאטש ןיא טריפעגניירַא ןוא טנַאּפשעגסױא ןרעוו דרעפ יד .רעטצנעפ יד ייב טרַאה

 ןופ ףיול ןיא .סעניבארד יד ןיא ייה ןקידנקעמש םענירג ןוא רעבָאה סעבאלאשז יד וצ

 ענעמונעגסיורַא ,תורוחס טימ טלופעגנָא ןרָאװעג רענעגעוו יד ןענעז ,גָאט ןקיטשרענָאד

 בור יפ לע .תומוקמ עטייוו יד ןיא ןריטרָאּפסנַארטּפָא םוצ ,רעזייה עקידלטעטש ןופ

 ןופ ,ףלעוו ןופ רעדָא ,סרעדרָאמ ,ןריוכט ,ןסקופ :תויחידלַאװ ןופ לעפ סאד ןענעז

 רעדלעוו יד עכלעוו טימ ,סעיליז ,סעבירג ; ךעלפעש עניילק ןופ ךיוא ןוא םיריזח עדליוו

 ןייק ןראפשוצניירַא טשינ ,עטנדָאלעגרעביא ןענעז ןדיוב יד .לופ ןענעז טנגעגמוא ןיא

 ץנַאג קיטנוז זיב יֹוזַא ןעייטש ייז .טקעדַאב ןוא ןדנובעגמורַא ,טעװערונשעגמורַא ,לדָאנ

 "ןדיוב יד ךרוד טשינ רעסַאװ סָאד טייג ןגער ַא טלַאפ סע ןעוו ןוא רָאפּפָא םוצ ירפ

 .ןַאבַארַאב א יוו ןגיוצעגנָא קרַאטש ןענעז עכלעוו ,ךעלכעד

 -- רעטָאפ ןייז ןופ תוגהנתה סָאד ןלייצרעד ראפ השמ 'ר טצעז -- ןטַאט םייב,

 ןייז וצ רַאפרעד ךיז רע טמענ .טנדרָאעג רעצכעביירשראפ ןוא תונובשח יד ןענעז

 א סױרַא טמענ, רעדנאנאפ םיא טעווערונש ןוא קַאזןיליפת ןוא תילט םענרעדעל

 ןוא רהוז ַא קאז-תילט ןופ סיורַא רע טיצ רעהכַאנ .בירעמ-החנמ זיב טנרעל ןוא תוינשמ

 .גָאט ןופ השרפ יד טנרעל ןוא םישוריפ טימ שמוח ןבָארג א רע טמענ רעטעפש .טגָאז

 עקשטינבירד טימ ךעלמירפס עניילק רעהכַאנ ,הבר שרדמ םוצ ךיז רע טמענ ,ןסע ןכָאנ

 .ייברעד טנייוו ןוא יבצ יטוקיל ,םיליהת ךס א רעייז רע טגָאז גָאטרַאפ .תויתוא-י"שר

 לייוו ,םיליהת רעדיוו טגָאז ןוא טנרעל ,לרפס טירד א ,לרפס טייווצ א רע טמענ ךָאנרעד

 םדו רשב ןטושפ ןרעזדנוא ראפ םיליהת זַא ,רענילראק ןורהא 'ר ןופ טרעהעג טָאה רע

 עלַא ןלייה ייז יוו טקנופ ."ןיראה, ךייט ןופ סעגערב יד ףיוא ןזָארג ענירג יד יוו זיא
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 טלַאה ױזַא .תומשנ עקנַארק עלַא ,םיליהת ךעלטיפאק יד ןלייה ,ױזַא ,ןלַאפ עקנַארק

 ןסע ןענעװַאד ןופ תוקספה יד ץוח ַא ,תבש-יאצומ זיב ןענרעל ןוא ןגָאז ןייא ןיא רע

 'ר ןופ ,ל"ז י"ראה ןופ :"ךרדה-תליפת, ענעבירשעג עכעלטע טָאה עטַאט רעד .הליבט

 רעד .ןייז ןווכמ שרעדנַא ןעמ זומ ןדעי ייב .םידימלת סמש לעב ןופ ,דיסח הדוהי

 תקזחב ןעוועג ןענעז ןגעוו עקיטלָאמעד יד לייו ,םורפ זיא ןוא טָאג טעב עטַאט

 טָארד ,ּפָארַא גרַאב הרוחס דיוב א טימ ךיז ןרעקרעביא ,ןלַאפנָא עטּפָא ןריסאּפ סע .הנכס

 ףניפ ךָאנ ,קירוצ טמוק רע זיב ןוא רעטייו ַא זיא געוו רעד .טיוט טימ הלילח ךיוא

 םייהרעדניא עלַא ןפערט וצ ןייז הכוז לָאז רע ,ןבעל סנעמעלַא רַאפ טָאג רע טעב ,ןכַאוו

 ןַאפ עצרַאוש א שיט ןפיוא ןיוש טייטש ,הלדבה ךָאנ ,סטכַאנוצ-תבש .עטנוזעג

 תונובשח ,ווירב טקיש סע רעוו ןוא לקעפ ַא טגנערב סע רעוו ,ןיירַא ןעמוק ןדיי .עירָאקיצ

 םוצ ךיז רע טיירג גָאט טימ ךיילגוצ ןוא למירד ַא רע טּפַאכ הכל-הוולמ ךָאנ .טלעג ןוא

 ."בוט יכב םדא אצי םלועל, -- ל"זח רמַאמ ַא ןייז וצ םייקמ ידכ ,ןרָאפ

 קיטכיר ןוא וויטקעיבָא ,הלגע-לעב רדנס 'ר ,ןטַאט ןייז טָאה השמ 'ר זַא ,ביולג ךיא

 ,טרעדלישעג

 עיּפָאק ַא ןוא ךשמה רעד ןעוועג זיא הלגע-לעב רדנס 'ר זַא ,ןביולג ךיוא ליוו ךיא

 םימש תארי ןיא ןה ,גנומענאב רעד ןיא ןה תולגע-ילעב תורוד עקידרעירפ יד ןופ

 טרַא רעייז עקידנעמוקכָאנ יד ןבעגעגרעביא תורוד ןבָאה ןַאד לייוו ,ןכַאפ ןופ רדס ןיא ןהו

 ,םייוניש ןָא ןבעל

 .טנעקעג קינייוו רעבָא ,ןעזעג ךיא בָאה ,הלגע-לעב-ןאב םעד ,רוד ןטייווצ םעד

 ,עטלַא ייווצ ענייז טימ סַאגילביטש ּפָארא טניווועג טָאה רעכלעוו ,"קעק, ןטלַא םעד

 לייוו ,ןקוקכָאנ קידנעטש ךיא געלפ ,ןאבאראש םענעכָארקעגּפָא ןיא סענַאטשַאק עקיבייל

 קיסיירד ןוא ףניפ א יוזַא ןיוש רע טרָאפ ןאפש ןבלעז םעד טימ זַא ,טרעהעג בָאה ךיא

 ןופ ןאב רעטשרע רעד טימ ןָא ןעמוק עכלעוו ,ןרישזאסאפ ןטראווּפָא לַאזקָאװ םוצ רָאי

 -ילעב תרבחב ןסעזעג טשינ זיא ןוא רעגייווש רעטלַא ןַא ןעוועג זיא "קעק, .ענליוו

 -סייוו ,עקשטיטלא ייווצ ךָאנ ןעוועג ןענעז סע .רוטרא טרָאּפ ןבענ ,לקירב ןפיוא תולגע

 ןיוש גנַאל ןופ .ךעלדרעפ עקידרענייב ןוא עסייוו ערעייז טימ תולגע-ילעב עקידרעב

 .טָארד טימ ןדנובעגנעמַאװצ ןעוועג ןענעז ערעייז סענאבאראש יד .עטנידעגסיוא

 ךיוא ןענעז ןוא תולגע-ילעבדזַאב עטשרע טבש םוצ ךיוא ןרעהעג תולגע-ילעב ָא-יד

 .תמאה םלוע ןפיוא קעװַא עלַא ייז ןענעז 1909--1910 ןרָאי יד ןיא .סרעגייווש עטלַא

 רעד וצ זַא ןוא ,קירב ןייק ןעוועג טשינ ךָאנ זיא ,טייצ רענעי וצ זַא ,טרעהעג בָאה ךיא

 ןעוועג גנילירפ ןוא טסברַאה זיא עכלעוו ,עילבערג ַא גול ןרעביא ןגיוצעג ךיז טָאה ןַאב

 -ילעב יד טָאה תורצ ןייק .םאראפ א טימ ןרָאפעג ןעמ זיא -- ךייט ןרעביא ןוא ןסָאגרַאפ

 -לעב א טָאה ,לֶאמנייא טשינ .טכַאמעג טשינ ייז ןבָאה הסנרפ ןוא טלעפעג טשינ תולגע

 ,לַאפ ַא ןעוועג זיא סע .רעקידעבעל א סיורַא םיוק ןוא ,ןעקנורטעג טרָאד ךיז הלגע

 וייא סָאד .ןאב רעד וצ שיילפ הפירט קעז ייווצ טריפעג טָאה דיי רעציווָארבמָאד א ןעוו

 שיילפ ןטימ דיי רעד ןוא טּפַאכעגסױרַא ךיז טָאה הלגע-לעב רעד ,ןכָארבעג ךיז טָאה
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 ךיז ךייט םוצ ןסייר ךיז טגעלפ ,עמַאמ רעדָא יורפ ןייז .ןרָאװעג ןעקנורטרעד זיא

 .ריא ףיוא החגשה טַאהעג ,טיהעג יז ןבָאה ןעיורפ רעציווָארבמָאד ןוא ןעקנירט

 ןוא טנגעגמוא ןיא רעדלעוו יד טעברַאַאב ןרעוו טרעדנוהרַאי ןט-19 ןופ ףוס םוצ

 עצנַאג סָאד ןוא רעטערב יד .ןקירבַאפ-ץלָאה טיובעג ןרעוו רעטרע ענעדישראפ ןיא

 ןופ עפש יד ךיוא .םיקחרמ יד ןיא ןַאב רעד טימ טרעפילעגּפָא טרעוו לאירעטאמ-ץלָאה

 ןַאב רעד וצ טריפעג טרעוו ערעדנַא ןוא סעיליז ,סעבירג ,סעדגאי : ןסקיוועג-דלאוו

 ןזיב קרַאמ ןופ .ןצעפס ,רעמענּפָא ,םירחוס :ןשטנעמ ליפ ןָא ןעמוק ץיװָארבמָאד ןייק

 סע ןוא ךייט ןרעביא קירב א ףיוא טלעטש ןעמ .געוו ַא טריקורב טרעוו ףיוה-ןַאב

 ערעווש ןוא ,ןרישזַאסַאּפ רַאפ ,סענאבאראש :תולגע-ילעב עגנוי ,עשירפ ךיז ןזייווַאב

 תורוד ייווצ ןיא ךרוד ןעייג ןגיוא ערעזדנוא ראפ .תואשמ ןריפרעבירא רַאפ רענעגעוו

 ךיוא ןוא רעדניק וצ הסנרפ רעייז השוריב רעביא ןביג עכלעוו ,סעטַאט : תולגע-ילעב

 ןופ סיורַא ןעייג עכלעוו עכלעזַא ןאראפ .תולגע-ילעב ענעמוקעג סָאװ-רָאנ עשירפ

 ,טרָא רעייז ףיוא ןעמוק עכלעוו ערעדנַא ןוא יירהלגע-לעב טימ רעביא ןקאה ,"יֶארטס,

 קיצפופ-קיצרעפ רעד ןופ הנחמ עצנַאג יד ףיוא טגנערב ןורכז רעקידלבלובמ ןיימ

 ךשמב ןדיי רעציװָארבמָאד יד טנידאב ןבָאה עכלעוו ,תולגע-ילעב ערעטלע ןוא ערעגניי

 -- עקינייא ,טרָא ןפיוא ענעברָאטשעצ ייז ןופ עקינייא :רָאי קילדנעצ ריפ-יירד א

 ךָאנ ןרָאי יד ןיא ןרָאװעג טעגרהעג זיא רעכלעוו רענייא ,לטעטש ןופ ענערָאפעגסױרַא

 -- ןוא .ףוס ןזיב הכאלמ יד ךישממ ןענעז םישרוי ענייז ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד

 יד ןיא ,ןטידנַאב-רעלטיה יד ןופ ענעמוקעגמוא -- תולגע-ילעב טבש רעצנאג רעד

 -םינכש ךרוד עטתיממרעד ןוא שינעטלעהַאב ןופ עטפעלשעגסיורא יצ ,רעבירג רענראס

 .םייוג

 יורטוצ טאהעג ןבָאה ןוא ןשטנעמ עקידנעווערַאה רעווש ןעוועג ןענעז ייז עלַא

 סיאדמשא םעד רעבָא .ןציש ייז ןלעוו ייז זא ,טפָאהעג ןבָאה ייז .םייוג-םינכש יד וצ

 רָאנ טשינ ןוא היח א ןיא טלדנאווראפ יוג םעד ןבָאה ,חעפשה סנטש םעד ןוא הלשממ

 ,רעדורב-ןטוג רעייז ,ןיאמש ךיוא רָאנ ,םירשוע יד םארטש רשא ,סעקשוב ןעלעיניפ

 ,ןעמונעגוצ םייוג עקידתוירזכַא יד ןבָאה -- ןדיי ןקניליטש ןוא ןצבק ןטסערג םעד ,ןענָארַאב

 ןטימ טיירפעג דליוו ךיז ןוא ןרעייפ ןיא ןפרָאװעג ,טקיטשרעד ,ייז ןופ םירבא ןסירעג

 .םוקמוא ןשידיי

 ןעגנונעכייצַאב ןוא ןשינעמענוצ .ז

 ;טגָאזעג יוזא ץיװָארבמָאד ןגעוו לָאמַא טָאה ענליוו ןופ יורפ עשידיי עטזיירעגוצ ַא

 טימ סיז ןעוועג עקַאט זיא טסענ ענערָאװעג-בורח רעזדנוא .*עלעטעטש ביל ,סיז ַא ,

 .תונורסח עקידלארשי-לכ עריא טימ ביל ןוא תולעמ עקידלטעטשניילק עריא

 ויא'ס .טנעקעג טוג ךיז ןבָאה ,ץיװָארבמָאד ןופ ןדיי ענעטכָאשעגסיוא 4327 עלא

 ןענעכערסיוא ןענָאק טשינ לָאז רעכלעוו ,לטעטש ןיא דיי ןייא ןייק ןעוועג טשינ טעמכ

 יד ּוװ ןזייוונָא ןענָאק טשינ לָאז ,רעדָא ,לטעטש ןיא תוחפשמ עלַא ,קינייוונסיוא ףיוא
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 ןוא .טבעל יז יוזא יוו ןוא ךיז טמענרַאפ יז סָאװ טימ ,טניווו החפשמ ענעי רעדָא

 רע טָאה ,ןעמַאנדרַאפ רעדָא ,ןעמַאנ-עילימַאפ םעד יונעג טסּוװעג טשינ טָאה רע ביוא

 .גנונעכייצַאב רעדָא ןעמַאנוצ םעד טסווועג

 ןייק ןבָאה טשינ לָאז סָאװ ,החפשמ ןייק ץיװָארבמָאד ןיא ןעוועג טשינ טעמכ זיא'ס

 ןענעכערוצסיוא ,ןרָאי ליפ יוזַא ךָאנ ,רעווש ךעלדנעטשרַאפטסבלעז זיא'ס .שינעמענוצ

 ,יד ,עטסרעלוּפָאּפ יד ןענעכערסיוא ָאד ןלעוו רימ .החפשמ רעדעי ןופ ןשינעמענוצ יד

 עלַא יד ךאנ ןורכז סלַא ןעניד ייז ןלָאז ןוא .ןורכז ןיא טצירקעגנייא ךָאנ ןענעז סָאװ

 -נָאק ייז ןעגנערב רימ .ןבעל םייב ןשינעמענוצ יד ןגָארטעג ןבָאה עכלעװ ,תוחּפשמ

 .ב"א ןופ רדס ןטיול טרירטנעצ

 ,עבלוב ,עטיוב ,קישטנַארַאב ,ןָארַאב ,שטַאדָארָאב ,קַאב .יאדמשא ,קיטנַא ,סונוגיטנא

 -עסיורג ,רוזנעג ,רעלעג ,לוגליג ,רָאטַאנרעבוג .רעדנילב ,יקנילעיב ,ָאקסוב ,שטַאמלוב

 ,לקינערַאוו .קוה ,דָאּפסָאה ,קינטַאיּפָאלָאה ,טָאג-רעבלַאה .קיטסניד ,שטייד ,קוביד .ּפָאק

 ,טנעקשַאט ,עלעטַאט .םילילח ,קינריזח ,םלוח .ןזיירג-ןביז .אתזיו ,ַאווריוו ,רעקניסייוו

 ,ץַאטיּפָאל ,רעגנַאל .ץעינָאּפַאא .אקיושט ,סעוואשט ,רָאטַאנרעבוג-לטנערט ,אבילט

 ,רעפארטסינָאמ .ַארדנָאמ ,ןושטואמ .ַאכישקעל .,קַאװטיל ,ןתיול ,קיזעק-ןשקָאל

 ,קינלַאשטַאנ ,זָאנ .חישמ ,ירצמ ,עלעקלעמ ,רעטסינימ ,רעקיכלימ ,דיומ ,קינשטַארַאמ

 -ַאקרודאפ .לסקע .ךוטעמס ,עטַאמס ,לרפוס ,שטַאקַארָאס ,ַאקסָאס ,קינטָאס .עקריונ

 ,גָאריּפ ,שטַאקיּפ .ַאּפוּפ ,זופ ,קָאבָארַאּפ ,שוּפַאּפ ,עינַאּפ ,שטינַאּפ ,קַאילַאּפ ,יטַאװ

 ,קינרַאגיצ ,ררוצ .שא-הצרפ ,קינרַאקעּפ ,ַאנָאשטעּפ ,עילטעפ ,ַארולטעּפ ,ָאקצַאלפ

 ;עקשטאק !קינרוטאק ,קינלאטאק ,טוק ,שטאווק ,עילעזאק .,אזגעזאק ,קילזַאק ,קַאזָאק

 ;קויטסָאק ,סעינַאק ,לרָאטקודנָאק ,קירַאנַאק ,אק .,טנַאדנעמָאק ,שילאק ,עשזולַאק

 ,עבריק ,לרעסייק ,ןעכשייק ,עבַאביק ,קוק ,ליוק ,קינסאווק ,הרובק ,ליוועקאק ,ץישזופאק

 ,עקטענַאסנָאש .לוזגיר ,לפמור ,רעטיור ,ייבָאר .עדרָאמ-ָאװירק ,קושטַאנסַארק ,קינעקשיק

 ,ץלַאמש ,רושטש  ,עדנוטש ,קַאמוטש ,אלעווש ,עלעבעווש ,רעצרַאווש ,לודגה-תבש

 .שטיווָאתחת .אקרוקש ,עּפַאקש ,רעגַארּפש ,עלעפעש ,רעקעמש ,רעלקומש ,ןטקה-לאומש

 ,שיליופ ,שיניַארקוא ,שידיי :ןכַארּפש ףניפ ןופ ןענעז ןשינעמענוצ עטנכערעגסיוא יד

 "עעשעג א ןיא רעדָא רוקמ ןייז טַאהעג טָאה שינעמענוצ עדעי .שיערבעה ןוא שיסור

 .עיצַאוטיס רעשיפיצעּפס ַא ןיא רעדָא ,טקַאפ םענ

 -לטנערט, ןפורעג ןעמ טָאה ,לשמל ,לביטש רענילַאטס ןופ ,שמש םהרבא 'ר

 ןפיוקסיוא ןגעוו עינרעבוג ןיא תונלדתש טימ ןרָאפעג לָאמ ליפ זיא רע .*רָאטַאנרעבוג

 ןעמוקעגקירוצ רע זיא ןרָאפ לָאמ ןדעי ךָאנ .תורבקה-תיב םעיינ ַא ףיוא ןדָאב קיטש א

 ןיא ןלַאפכרוד ענייז ןגעוו ןלייצרעד וצ טרעהעגפיוא טשינ ןוא טנעה עקידייל טימ

 ."רָאטַאנרעבוג-לטנערט, :ןבעגעג ןעמָאנ ַא םיא ןעמ טָאה םעד בילוצ .עינרעבוג

 -ַאוצ ןעוועג ,1905 רָאי ןיא ,זיא רעכלעוו ,רעקינעי רעד ןסייהעג טָאה ץעינָאּפַאי

 .גירק ןשינַאּפַאי-שיסור םעד ןיא ןרָאדלעּפמורט ףסוי טימ ןעמ

 ןדער וצ טסיילפעג ךיז טָאה רעכלעוו ,רוחב א ןפורעג ןעמ טָאה "שא-הצרפ;
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 ןפָאלעגמורַא רע זיא ,לטעטש ןיא הפירש ַא ןכָארבעגסיוא זיא סע ןעוו ןוא ,שיערבעה

 | .ישא-הצרפ, :ןעירשעג ןוא

 ,סעלָאּפ ןביז ןיא ןצבק א ,דמלמ-יקדרד א םענייא ןפורעג ןעמ טָאה ,"לרעסייק;

 יד ןוא ןביוהעגפיוא לפעק סָאד ,עלעקטָאּפַאק רערעביוז ַא ןיא ןייגמורַא טגעלפ רעכלעוו

 ...םיא וצ טרעהעג טלָאװ דנַאלסור ץנַאג יוו יוזַא ,ענעטסָאמעג טירט

 ןוא רעגיווש ַא ןופ ,יורפ א ןופ ןעמענ יד ךָאנ ךיוא ןשינעמענוצ ןעוועג ןענעז'ס

 .רוד וצ רוד ןופ ןייגרעביא ןגעלפ סָאװ ,רחסמ רעדָא ,ךַאפ ןטיול ךיוא

 -עמענוצ םעד טיול רעדָא ,ןעמָאנ ןטשרע ןטיול טנעקעג ךיז ןעמ טָאה לטעטש ןיא

 "רעה, רעדָא ,"יבר, ףיוא טעדנעוועג טשינ לָאמנייק ךיז טָאה ןטייווצ םוצ רענייא .שינ

 ,ריבג ַא ,טחוש ַא ,בר ַא יוו -- טייקכעלנעזרעפ עקיטכיוו רָאג א ןעוועג זיא סָאד ןעוו ןדייס

 ןטייווצ םעד רענייא ןפורנָא ןוא "ןצוד, ךיז ןעמ טגעלפ ןלַאפ עלַא ןיא טעמכ .ףיקת ַא

 ןוא .החפשמ ןייא ןופ רעדילגטימ יוו ,טנָאנ טליפעג ךיז טָאה ןעמ לייוו ,ןעמָאנ םייב

 רענייק טָאה ,ָאד ,'וכו "ורבחל םש הנכמה, :ל"זח רמאמ םעד טסווועג ןבָאה עלַא שטָאכ

 ןרעוו טרענימעג טעוו ,שינעמענוצ ןטימ ןעמעוו ןפורנָא ןבילוצ זַא ,טַאהעג ארומ טשינ

 ןויזב ַא יװ ןרָאװעג טכַארטַאב טשינ זיא שינעמענוצ סָאד .אבה-םלוע ןופ קלח ןייז

 טפַאשקנעב א טקעװ סָאװ ,טייקשימייה יד -- ,טייקשימייה ןופ קורדסיוא ןַא יוו רָאנ

 ..ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ לטעטש םענעי ךָאנ

 (זיוה סיקצולס ייב) לרעטכעט ריא ןוא עמַאמ א



 ([ואדנאל) רעשומ עקטאלז

 רעשומ ןמלז

 ,ליכשמ א ,רעטָאפ ןייז .ץיווַארבמָאד ןיא ,1887 ןיא ןרָאװעג ןריובעג זיא רעשומ ןמלז

 ,גנודליב עכעלטלעוו ןוז םעד ןבעג וצ טערַאטסעג ךיז טָאה

 ַא יוו ,רע זיא 1905 רָאי ןיא

 ןופ קירוצ ןעמוקעג ,רערעל

 רע .ץיװָארבמָאד ןייק סעדָא

 ,ןטייקיאעפ עסיורג טַאהעג טָאה

 -רעדנּווו ַא ,דנַאטשרַאּכ ןפיט ַא

 ןעוועג ,וצרעד ןוא ,ןורכז ןכעל

 סע .רָאטַארָא רעלופטנַאלַאט א

 ,טשינ רעדנווו ןייק רעבירעד זיא

 ,ךיז טָאה ןענמלז םורַא סָאװ

 -עג ,ןרָאי עשימרוטש ענעי ןיא

 ךיוא טָאה רע .טנגוי יד טלמַאז

 -עּפ עכעלנייוועגרעסיוא טַאהעג

 א יוו .ןטייקיאעפ עשיגָאגַאד

 ךיז רע טָאה ,רערעל רעטוג

 -טנירג ַא טימ טנכייצעגסיוא

 -עטנעק רעשיגָאלָאכיסּפ רעכעל

 ןעגנוטערטסיורַא ענייז .שינ

 -ָאה ,ןרָאפנעמַאזוצ-רערעל ףיוא

 -רַאטש ַא טכַאמעג קידנעטש ןב

 ןבָאה טרָאוו ןייז וצ .םשור ןק

 ןוא טרעהעגוצ ךיז רערעל יד

 ןבָאה ןדָאטעמ-ןרעל ענייז ןופ

 .טנרעלעג ליפ ייז

 רַאפ ןברוח רעטשרע רעד ןעוועג זיא ,1914 רָאי ןיא ,המחלמ-טלעוו עטשרע יד

 רענעי ןיא זיא ץיווָארבמָאד .דנַאלסור ןשירַאצ ןיפ ךעלטעטש ןוא טעטש יד ןיא ןדיי יד

 ַא ,ץיווָארבמָאד ןיא טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ליפ ."סעצנעשזעיב, טימ ןרָאװעג לופ טייצ

 .רעטייוו טרעדנַאוועג ןבָאה ךס

 ו
 יי ו

0 

 רעשומ ןמלז

 -כרוד יד רַאפ זייפש ןפַאשעג ,טונימ א טורעג טשינ טלָאמעד טָאה ,רעשומ ןמלז

 ןיא ןבילבעג ןענעז סָאװ ,יד ראפ ףליה-טסבלעז עוויטארעּפָאָאק טעדנירגעג ,רערָאפ

 ,טסּווועג טָאה ןעמ .לטעטש ןרעסיוא טייוו ןרָאװעג טנַאקַאב זיא ןעמָאנ ןייז .ץיװָארבמָאד

 .ןרעשומ וצ ןדנעוו ךיז ןעמ ףרַאד ,הצע ןא ןגעוו יצ ףליה ןגעוו זַא
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 (0אדנאל רעשומ עקטַאלז 26

 ןיא ןוא (1917) עיצולָאװער רעטשרע רעד ךָאנ ןרָאװעג טמירַאב רע זיא רעמ ךָאנ

 .ןשטנעמ רעטנזיוט רַאפ ןעגנוטערטסיורַא ענייז טימ ,גירק-רעגריב ןופ טייצ

 ןביוהעגנָא טָאה טולב שידיי .תונחמ ענייז טימ ערוילטעפ ןעמוקעג זיא טָא ןוא

 סעקיװעשלָאב יד .ץיװָארבמָאד ףיוא ןָא טלַאפ הנחמ א סערוילטעפ .רעסַאוו יוו ןסילפ

 יד ןגָארטכרוד טעוו ,קיװעשלָאב ןייק קידנעייז טשינ ,רע זַא ,טביולג רעשומ .ּפָא ןטערט

 .ןכוז ןביוהעגנָא ךיילג רעבָא םיא ןבָאה סעצווַארוילטעפ יד .טָאטש ןיא געט ערעווש

 ןוכשמ ַא רַאפ ןעמענ טעוו ןעמ זַא ,קידנבָאה ארומ ,ןטלַאהַאבסיוא ךיז קידנלעוו טשינ

 .ןגעקטנַא ןעמוקעג ייז ןיילַא רע זיא ,דניק ןוא יורפ ןייז

 ָאד לָאז ,לַאזקָאװ םוצ טריפעגקעווא ןוא טלגנירעגמורא םיא ןבָאה רעדרעמ יד

 ,ךיז קידנסיוורעד רעכלעוו ,ןַאמשיפ לכימ רבח ןייז ,קנעדנָא ןקיבייא םוצ ,ןרעוו טנָאמרעד

 ָאד טשינ ןָאק רע זַא ,קידנגָאז ,םיא וצ ןפָאלעג ךיוא רע זיא ,רַאפעג ןיא זיא רעשומ זַא

 ...ראפעג ןיא זיא ןמלז ןעוו ,ןביילב

 סרעפרעק עטקינייפעצ יד טָאטש ןיא טכארבעג ןעמ טָאה רעטעפש געט ייווצ טימ

 .\ר רעקיבייא וצ טיילגַאב ייז טָאה טָאטש עצנַאג יד .םישודק ייווצ יד ןופ

 לדוי ,רעגָאװש ןוא רבח רעטסעב סרעשומ טגָאז ,טמיורטעג טּפָא בָאה ךיא,

 ,ץיװָארבמָאד ןיא ןלעטשפיוא טעוו ןעמ ןעוו ,טייצ א ןעמוק טעוו סע זַא ,קינעשטעּפ

 ראפ רעפמעק ןוא ןדלעה ייווצ יד רַאפ לָאמקנעד םענערָאמרַאמ ַא ,קרַאמ ןטימ ןיא

 זַא ןלעטשרָאפ טנָאקעג סע ךיז טָאה רעבָא רעוו ."ןעלכימ ןוא ןענמלז ראפ ,טייהיירפ

 זַא ןוא ,היח רעשיצַאנ רעד ןופ ןברק א ןרעוו טעוװ ץיווָארבמָאד עשידיי עצנַאג סָאד

 .לטעטש ןצנַאג ןכָאנ הרכזַא ןַא יוו ןעניד טעוו ךוב-רוכזי רענעדיישאב רעד

 (1930) לושיסקלָאפ עשידיי יד



 ןלגייב) ישפח םייח"ףסוי

 גנוגראזראפימםימות' ןוא הקדצ

 / לגייב בייל-שריה .א

 ןעוועג דימת רע זיא תווצמ 4 טימ .סעסענאמ בייל-שריה טנעקעג טשינ טָאה רעוו

 ;הלב-תסנכה ;רתסב-ןתמ ;תבש ףיוא הלח ןבָאה ןלָאז טייל-עמערַא :טקיטפעשאב

 .םיחרוא-תסנכהו

 ַא טימ ןזיירפש טגעלפ רע .סַאג ןיא ןעזעג ןיוש םיא ןעמ טָאה ,גָאטרַאפ קיטיירפ

 ןקידנערַאפ ןטסלענשמא יוו ןוא רעזייה יד ןופ תולח יד ןעמענפיוא ,עציילפ ןפיוא לקעז

 לָאז רע ידכ ,טעברַא עקיזָאד יד

 -רַאפ וצ ןזייווַאב רעירפ סָאװ

 -ץרָא יד ןשיווצ תולח יד ןלייט

 ןעוועג ןענעז סע .ןשטנעמ עמ

 -לעוו ,יד ,טײלעמערָא *עליטש,

 ןגָארטעגניירַא ױזַא טָאה רע עכ

 -ַאב טשינ לָאז'מ זַא ,תולח יד

 .הלילחו-סח ,ןקרעמ

 "שנייז, טַאהעג ךיוא טָאה רע

 עכלעוו ייב ,םיתב-ילעב עכייר

 שדוח ןדעי ןעמענ טגעלפ רע

 -ילעב "ענעלַאפעג, רַאפ טלעג

 רענייק ."רתסב-ןתמ, -- םיתב

 רע ןעמעוו טסווועג טשינ טָאה

 .טמענ רע ןעמעוו ייב ןוא טיג

 -ותח טפרַאדַאב טָאהימ ןעוו

 זיא המותי עמערָא ןַא ןכַאמ הנ

 רע -- ,םיא וצ ןעמֹוקעג ןעמ

 -הנותח יד טכַאמעג ןיוש טָאה

 .טגרָאזַאב ץלַא ןוא רעדיילק

 -עג ןענעז סָאװ ,טײלעמערָא

 "עג ןבָאה ,לטעטש ןיא ןעמוק

 ןביילזשריה ייב זַא ,טסּוװ

 טשינ זיא טײל-עמערָא רַאּפ זױה-טכַאנ ןייק לייוו ,טכַאנ א ןקיטכענרעביא ןעמ טעוו

 ןוא ,ןפָאלש ףיוא ,טײל-עמערָא ראפ ןרעמיצ 2 ןבעגעגפָא זיוה ןייז ןיא טָאה רע .ןעוועג

 ,ּפָאק ןייז רעטנוא ןופ ןשיק יד ייז ןבגעעגּפָא לָאמ ןייא טשינ

 ףיוא שיפ ןכַאק טגעלפ רע זַא .ןעוועג םיא ייב זיא ןגינעגרַאפ רעטסערג רעד

 רעד ןופ שילאפ ןיא ,רופיכ-םוי ברע רעדָא ;טלָאצעג ראפ הלילח טשינ ,הנותח ַא

 ..ןדיי עמורפ יד תוקלמ ןבעג טגעלפ רע ןעוו ,לוש

28 

 (לגייב) סעסענַאמ בייל-שריה 'ר



 (1930) "םימותי-תיב, ןראפ ןייטשיטנורג םעד ןגייל ןופ גנורעייפ רעד ייב
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 289 גנוגרָאזרַאּפיםימותי ןוא הקדצ

 םיא טָאה לטעטש סָאד סָאװ ,דובכ םעד ןוא היוול ןייז טנייה ךָאנ קנעדעג ךיא

 ןזָאלעגרעביא ןבָאה תוכאלמ-ילעב יד ןוא טכַאמרַאּפ ןעמ טָאה ןעמָארק יד .ןבעגעגּפָא

 םיא ןעמ טָאה ,תולח יד ןעמענפיוא טגעלפ רע סָאװ ,לקעז םעד .ןטַאטשראוו ערעייז

 ,.טיוט ןראפ שטנווו ןייז ןעוועג זיא סָאד -- :סנּפָאקוצ טגיילעג

 .ןיציבר יד, .ב

 עטלייצעג רָאנ סָאוו ,קינעשטעּפ םוחנ ברה ןופ יורפ יד -- לאפ םעד ןיא ןיימ'כ

 יד, ןפורעג ריא ןבָאה םַָאנסיוא ןָא עלא רעבָא ,ןעמַאנ-טַאווירפ ריא טסּוװעג ןבָאה

 ,םידיחי ןוא סעילימַאפ ןופ תורצ עלַא יונעג טסּווועג טָאה יורפ עקיזָאד יד ."ןיציבר

 ענעדישרַאפ .הצע רעטוג ַא טימ רעדָא טלעג טימ הרצ-תע ןַא ןיא ןפלָאהעג טָאה יז ןוא

 רַאפ ףליה ןטעב רעדָא ,"ןצרַאה ןופ ןדערפַא, ךיז ריא וצ ןעמוקניירַא ןגעלפ ןשטנעמ

 א טימ ןעמענפיוא ןעמעלַא דימת טגעלפ "ןיציבר יד; .ערעדנַא רַאפ רעדָא ךיז

 .טייקכעלטניירפטסַאג ןוא טקַאט ליפ טימ ןוא לכיימש ןביל

 .םימותי-תיכ , רעד .ג

 "םימותי תיב, א ןעיובוצפיוא ןסָאלשאב עכעלטנגוי עפורג א טָאה 1917 רָאי ןיא

 ןענעז סָאװ ,רעדָא ,גירק ןיא ןלאפעג ןענעז ןרעטלע ערעייז סָאװ ,רעדניק יד ראפ

 .ןרעטלע עמערָא ןופ ןבילבעג

 ןופ גנוגרָאזראפ-םימותי עלארטנעצ יד טָאה ,טלאטשנא םעד ןטלאהוצסיוא ףיוא

 ייז ןבָאה ךיוא .ןבעג ייז ןלעוו טנעצָארּפ 00 ןוא ,טנעצַארפ 40 טגנַאלרַאפ זדנוא

 יז ןלעװ ןאד ,םישדח 3 טלאטשנא םעד ןטלַאהסיוא ןלָאז רימ ,זדנוא ןופ טרעדַאפעג

 ,קעװצ םעד ףיוא טלעג ןפַאש וצ ידכב .טקאפ םענעעשעג א טימ יוו ןענעכער ךיז

 .עירעטָאל ַא ןוא טעפוב ַא טימ לַאב-ןקסַאמ ַא ןכַאמ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה

 2000 טכַאמעג טָאה עסַאק יד ןוא ,גלָאפרעד סיורג טימ ךרודַא זיא טנוװָא רעד

 ןטלאהעגסיוא רימ ןבָאה טלעג םעד ןופ .(עמוס עסיורג א ןעוועג סָאד זיא ןאד) סעטָאלז

 -לאווראפ יד .טלאטשנא ןראפ ןכאז עטסקיטכיוו יד טפיוקעג ןוא םישדח 3 רעדניק יד

 עצטע ,ןַאמרעביל לטע .יקצולס לטנעי ,קינעשטעפ עלערימ :ןופ ןענַאטשַאב זיא גנוט

 .('רקעס) ןייטשרעג עצנומ ,('זרָאפ) לגייב ףסוי ,יקצולס לזייר ,קירדומ עקנעמ ,ווָאסוטָאמ

 ןרעלדנאס ןופ זיוה ןיא ,גנוניווו ערעסעב א ןעגנודעג רימ ןכָאה לַאב-ןקסאמ ןכָאנ

 רימ ."םימותי-תיב, ןראפ ךעלשדוח ןלָאצ ןלָאז ייז ,ןשטנעמ ליפ טרעײטשַאב ןוא

 טָאה ווָאסוטאמ עצטע ."תרפא עלערימ, לקַאטקעפס א ןריזינאגרָא ןעמונעג ךיוא ןבָאה

 סע .קנַארק ןרָאװעג יז זיא גנולעטשרָאפ רעד ראפ רעבָא ,"עלערימ, ןליפש טפראדעג

 יעלערימ, ראפ הדש רערעל םעד טצוּפראפ ןבָאה רימ : געווסיוא ןייק ןעוועג טשינ זיא

 ...גלָאפרעד טַאהעג טָאה עסַאק יד ךיוא .גלָאפרעד טימ ןעגנאגעגכרוד זיא סע ןוא

 ןעיוב ןביוהעגנָא ןבָאה ןוא ,סעיצקַא ענעדישראפ ןופ טלעג טלמאזעג ןבָאה רימ

 זיוה סָאד זיא .לארשייץרא ןייק ןרָאפקעװא ןיימ ךָאנ ."םימותי-תיב, ןראפ זיוה ַא

 ."תוברת, לוש רעד ןרָאװעג ןבעגעגרעביא
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 "זָאט, ןופ רעוט עוויטקַא ןוא גנוטלַאווראפ יד :ןביוא

 "זָאטט תבוטל לַאב א ףיוא "רעליפשיםירופ, :ןטנוא



 יקסנאשזאר לזייר

 עמאמיעטאט ןיימ ןופ םייה יד

 קיצרעפ ןוא ףניפ טימ טזָאלרַאפ ךיא בָאה ,עלעטעטש-טרובעג ןיימ ,ץיװָארבמָאד

 קרַאמ םעד ןגיוא עניימ ראפ ךיא עז ךָאד .עקירעמַא ןייק קעװַא ןיב ןוא קירוצ רָאי

 ןענופעג ךיז טָאה סע ּוװ טרָאד .ייז ןגעקטנַא רעזייה יד ןוא ןטיילק ןעייר ייווצ יד טימ

 רעדָא ,קיטנוז .קנעש ַא ךיוא יוו ,תוינסכא יירד ןעוועג ךיוא ןענעז ,םָארק סעמַאמ ןיימ

 טָאה'מ זַא ןשטנעמ טימ טקַאּפעגנָא יוזַא ןעוועג "עניישט, יד זיא ,דירַאי א תעב

 .עקליפש ןייק ןפרַאװנײרַא טנעקעג טשינ טרָאד

 יקסנַאשזָאר עלייב ןוא לאיחי

 -טינש ַא ןופ רעטכָאט ַא ,ץיװָארבמָאד ןיא ענערַאבעג א ןעוועג זיא עמַאמ יד

 רעד ןיא טנרעלעג טָאה ןוא קסניפ ןיא ןרָאבעג זיא ,ןגעקַאד ,עטַאט רעד .ןירעמערק

 ןעוועג זיא עמַאמ יד ןוא םכח-דימלת ַא ןעוועג זיא רע ,הבישי רעמינָאלס רעטמירַאב

 ענייז וצ עטַאט רעטוג ַא ןוא ריא וצ ןַאמ רעטוג ַא ןעוועג זיא רע .םעד טימ ץלָאטש

 ,רעבָא ,טפעשעג ןיא ןעמַאמ רעד ןפלעה טלָאװעג רע טָאה ןבעל ןוא בייל טימ .רעדניק

 ,הסנרפ םשל הרות רעד טימ ךיז ןצונַאב ןוא רחסמ םעד ןגָארטרַאפ טשינ טָאה רע

 טָאה רע ,טלעוו רעטיירב רעד וצ ןגיוצעג רעבָא טָאה םיא .טלָאװעג טשינ רע טָאה

 רעד ןיא טפיוקעגפיוא טָאה רע סָאוו ,סקַאוו טימ ןעלדנַאה וצ ןעמונעג ךיז -- רעבירעד

 ןבָאה עכלעוו ,ןיירַא ןקירבַאפ ןיא ,ַאלסָאנירעטַאקעי ןייק סע טריפעגקעװַא ,טנגעגמוא

 םוטנַאװק ןסיורג ַא ןכיירגרעד וצ ידכ .סרעטסיולק יד רַאפ טכיל טעברַאעגסיוא ןופרעד

01 
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 יד בילוצ .ךעלטעטש ןוא רעפרעד רעביא ןרָאפ ןמ עטַאט רעד טגעלפ .,סקַאװ ןופ

 געוו ןיא ןרָאפסױרַא עטַאט רעד טגעלפ ,ןעגנוגנידַאב-עיצַאקינומָאק ערעווש עקיטלָאמעד

 .חספ ןטייווצ םעד ברע קירוצ םייהַא ןעמוק ןוא חספ ךָאנ ךיילג

 רעבָא ןענעז ,עסיורג ןעוועג קידנעטש טעמכ ןענעז ןטפעשעג סנטַאט םעד שטָאכ

 ,העיסנ רעגנַאל ַא ןופ םייהַא ןעמוק טגעלפ רע ןעוו .עּפַאנק ץנַאג ןעוועג ןטסנידרַאפ יד

 ןרָאפ וצ ןעמוקעג סָאװ רָאנ זיא לאיחי ןיימ ,תמא, : רעבייוו יד וצ ןגָאז עמַאמ יד טגעלפ

 ךיוא ךיא ןיב ,טגיילרעד טשינרָאג טָאה רע יבַא רעבָא ןרחסמ רָאי ץנַאג א ךָאנ

 גנונעקרענָא ןוא עביל ךס ַא ןגרָאברַאפ ןגעלעג זיא ,גנוקרעמַאב ַא רעד ןיא ."ןדירפוצ

 .ןשטנעמ וצ גנּויצַאב רענעטלעז ןוא ןשינעטנעק ענייז רַאפ ,טייקלדייא סנטַאט םעד רַאפ

 עלַא .חספ רַאפ שדוח א ךרעב ןעמוקמייהַא עטַאט רעד טגעלפ ,טגָאזעג יוו

 ,רעדניק ענעגייא יד -- לכ םדוק ןוא ןעמוק ןייז טימ טיירפעג ךיז ןבָאה לטעטש ןיא

 טָאה ,טלעוו א סיוא טרָאפ רעכלעוו ,ןטַאט רעייז טימ טסיורגעג ךיז ןבָאה עכלעוו

 רע יו םעד ךאנ קעווַא ייז טיג רע עכלעוו ,תונתמ ייז טגנערב ןוא ןלייצרעד וצ סָאװ

 יד ,ןעמוק ןייז וצ טיירגעג ךיז ןבָאה סרעדנוזַאב רעבָא .ןענרעל ןיא ייז טרעהרַאפ

 טכער ךיז קידנזייוואב טשינ .ןעוועג זיא רע ןָארטַאּפ סנעמעוו ,טײלעמערָא עשלטעטש

 ןרעביא טזָאלעגסױרַא ךיילג ךיז רע טָאה ,דנַאלסור רעביא "ענרוט, ןייז ןופ ןעורוצסיוא

 ןופ ןעגנַאגעג זיא עטַאט רעד .עקיטפרעדַאב-טיונ רַאפ "םיטיח תועמ, ןביילק לטעטש

 .טנפעעג ךיז ןבָאה ןעלטייב יד ןוא ןריט עשיריבג ןיא טּפַאלקעג ,בוטש וצ בוטש

 .טלעג ןבעגעג ןוא טגָאזעגּפָא טשינ םיא ןבָאה םיתב-ילעב עגרַאק רָאג יד ןוליפַא

 עקיטרָא יד וליפַא .שיילפ -- םיבצק ןוא ,לעמ -- רענלימ ,ןייוו ןבעגעג ןבָאה רעסיגנייוו

 רעדנוזַאב א ,לפָאטרַאק ןבעגעג ןוא ןעגנודנעוו ענייז ףיוא ןפורעגּפָא ךיז ןבָאה םירעיופ

 טָאה טעברַא רעד וצ .ןקַאב-תוצמ סָאד ןעוועג זיא ,טנַאסערעטניא רָאג זיב ןוא ,לטיּפַאק

 סיורג טימ ןוטעג סָאד ןבָאה ייז ןוא לטעטש ןופ עכעלטנגוי טריזיליבָאמ עטַאט רעד

 .תובהלתה

 עקיטפרעדַאבטיונ יד ןוא ךעלרעידרַאי טרזחעגרעביא ךיז טָאה ענייז טייקיטעט ָא יד

 ,םיכרצ בוט-םוי יד טימ ןגרָאזרַאפ ייז ףרַאד עטַאט רעד זַא ,טניווועגוצ ױזַא ךיז ןבָאה

 ןשטנעב ,"םיטיח-תועמ, יד םיא ןופ ןעמוקַאב ןכָאנ ,יורפ ַא טגעלפ לֶאמנייא טשינ זַא

 דניזעגזיוה ץנַאג ןייד טימ ןבעלרעד טסלָאז וד זַא ,ןבעג טָאג לָאז, :קידנגָאז ױזַא םיא

 ."ןשינעפרעדַאב ערעזדנוא ןליפסיוא רעטייוו ןוא רָאיַארעביא

 יד ,הסנרפה לוע םעד ןגָארטעג טָאה עמַאמ יד .ןרָאי ךס ַא ייברַאפ ןענעז ױזַא

 ץלַא טָאה עטַאט רעד ןוא ןפלָאהעג ריא ןבָאה ןוא ןסקַאוועגרעטנוא ןענעז רעדניק

 ,עטלַאי ןיא ךיוא ןעוועג ןוא דנַאלסור רעסיורג רעד רעביא ןרָאפ וצ ןעוועג ךישממ

 תסירד ןייק טַאהעג טשינ סופ רעשידיי ַא טָאה סע ןײרַא ןיהווו ,טרָא-רעמוז סרַאצ םעד

 טָאה עטַאט רעד .ןקורדנייא ליפ רעייז ןבילקעגנָא רע טָאה ,סעזייר ָא יד ןיא .לגרה

 ןעזעג ןוא טרעהעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןוא שוח סגנוטכַאבָאַאב ןטלקיווטנַא ןַא טַאהעג

 ןיא סיבר עלַא עניימ ןופ, :ןגָאז עקַאט טגעלפ רע .ןורכז ןיא ןבילברַאפ םיא ייב זיא

 טימ ,ןרישזַאסַאּפ"ןַאב יד ןופ --רעמ ךָאנ ןוא המכח ןברָאװרעד ךיא בָאה ,הבישי רעד



 203 עמ אמיעטאט ןיימ ןופ םייה יד

 סיורג קידנטיידַאב ןעוועג זיא ןסיוו ץייז ןופ רצוא רעד ."ןסעומש געלפ ךיא עכלעוו

 .הרצ תע ןא ןיא ןפלָאהַאב םעד טימ עקַאט ךיז טָאה רע ןוא

 טעמכ ,טעב ןקנַארק ןפיוא ןוז םעד ןפָארטעג רע טָאה ,םייהַא קידנעמוק ,לֶאמנייא

 יד ,עמאמ יד .סופ ןפיוא דנווו א טאהעג טָאה רע .דנַאטשוצ ןזָאלסגנונפָאה ַא ןיא

 טקיטפעשַאב ךיז טָאה ןקנַארק ןטימ ןוא טפעשעג ןיא ןעוועג זיא ,ןירעבעג-הסנרּפ

 טסווועג טשינ טָאה יורפ יד .טפַאשטריוו-בוטש יד טריפעג טָאה עכלעוו ,יורפ עטלַא ןַא

 ,*תואופר עקסבַאב, טימ רעדורב םעד טלייהעג ןוא גנולדנַאהַאב רענרעדָאמ ןייק ןופ

 עריא סָאװ ץכערימש א טימ טרימשעג זיולב רָאנ ,סופ םעד ןשַאוועג טשינ טָאה

 ןרָאװעג ןקנַארק ןופ בצמ רעד זיא ןופרעד טַאטלוזער ןיא .ןבעגעג ריא ןבָאה סעטרבח

 ןלָאװשעג ןצנַאגניא זיא רעדורב רעד ,ןביוהעג ךיז טָאה ץיה יד .גָאט וצ גָאט ןופ רעגרע

 ,קידנעעזרעד סָאד .עירעטַאמ ןוא טולב ןענורעג ןבָאה דנווו רעד ןופ ןוא ןרָאװעג

 קידנרָאפ זַא ,טנָאמרעד ךיז רע טָאה טָא רָאנ .ןרָאװעג טרעטיצעגפיוא עטַאט רעד זיא

 םיא טָאה רעכלעוו ,רָאטקָאד ַא טימ טנעקַאב קילעפוצ ךיז רע טָאה ,ןאב רעד טימ

 .רענלעז ןלייה וצ ךיז טצונַאב רע רעכלעוו טימ ןדנווו וצ האופר עראברעדנווו א ןבעגעג

 ןכָאקפיוא ןסייהעג ,ץכערימש סָאד טפיוקעג ,קייטפַא ןיא קעװַא ךיילג זיא עטַאט רעד

 םיא ןָאטנָא ,דנּווו ןופ טרָא סָאד ןקיניירפָא ,ןקנארק םעד ןשאוופָא טוג ןוא רעסַאװ

 האופר יד ןוא ,הכמ רעד ףיוא שטשַאמ יד טגיילעגוצ רע טָאה ןאד ןוא שעוו ענייר

 רדס םייב ןוא ןרָאװעג רעסעב רעדורב רעד זיא זייווכעלסיב .ןפלָאהעג עקַאט טָאה

 ..שיט םייב עלַא טימ ןעמַאזוצ ןסעזעג ןיוש רע זיא

 ןגעלפ ןשטנעמ .רבד םש ַא לטעטש ןיא ןעוועג זיא ,ןטַאט ןופ המכח סנבעל ָא יד

 ינינע ןגעוו תולאש טימ ןעמוק ןגעלפ ןעיורפ ןוא ןייז הצע לאוש ךיז םיא וצ ןעמוק

 םיא ייב טגעוו קידנעטש לייוו ,ןייז רימחמ טשינ טעוו רע זַא ,טסווועג ןבָאה ייז .תורשכ

 ךשמב ןעוועג עירכמ םיא ייב טָאה עכלעוו הדימ יד -- תוירבה תבוט יד רעביא

 .ןבעל ןצנַאג םעד

 טָאה יז .עסיורג ןייק ןעוועג טשינ זיא ,ןעמָארק עלַא יוו ,םָארק-טינש רעזדנוא

 שיט ןקיצנייא םייב ןייטש טגעלפ עמַאמ יד .רעטצנעפ ןייא ןוא ריט ןייא זיולב טַאהעג

 ךָאנרעד ןוא ןעגניד ךיז ןגעלפ םינוק יד .תורוחס ערעדנַא רעדָא ,ץיצ ןפיוקרַאפ ןוא

 ,טפעשעג ןיא ןפלעה קינייוו טגעלפ רע שטָאכ ,עטַאט רעד .זיירפ ןטימ ןכיילגסיוא ךיז

 טָאה סע ןעמעוו ןדנוק יד .ןצונ ןעמַאמ רעד ןעגנערב טרָאד ןציז ןייז טימ רעבָא טגעלפ

 ; טסייה סָאד ,"תונמאנ; ףיוא טפיוקעג ןבָאה ,ןרַאנּפָא ייז ליוו ןעמ זַא ,טכודעגסיוא ךיז

 הרוחס רעד רַאפ טלָאצַאב טָאה רע ןכלעוו זירפ םעד טקעלּפטנַא טָאה רעמערק רעד

 ףיוא ,רעבָא ,ךיז ןזָאלרַאפ .חוויר טנעצָארּפ ןסיוועג ַא ןבעגעגוצ ןבָאה ןדנוק יד ןוא

 טשינ ייז ןבָאה -- עקרעמערק ַא ןופ רעטכָאט ַא ןוא עקרעמערק א -- ןעמַאמ רעד

 טרָאװ ןייז טגָאזעג טָאה רע .ףליה וצ ןעמוקעג עטַאט רעד זיא לַאפ ַאזַא ןיא .טלָאװעג

 טייצ ןופ טגעלפ רע ןעוו .טלפייווצעג טשינ טייקכעלרע ןייז ןיא ןבָאה ןשטנעמ ןוא

 ןוויוא םייב ,קנַאב רעד ףיוא ןצעזקעװַא ךיז רע טגעלפ ,םָארק ןיא ןעמוקניירַא טייצ וצ

 ןוא עשידיי ןופ טסּוװעג ץלַא סָאד טָאה רע .ןעגנוריסַאּפ-טלעװ ןגעוו ןלייצרעד ןוא
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 ביל ךיוא טָאה רע .טנעיילעג ךעלטפַאשנדייל טָאה רע עכלעוו ןעגנוטייצ עשיערבעה

 ןיא סעזייר ענייז תעב טרעהעגנָא ךיז טָאה רע סָאװ םעד ןגעוו ןלייצרעד וצ טָאהעג

 ,םיקחרמ יד

 עריא ףיוא םָארק רעד ןופ לוע ןצנַאג םעד ןגָארטעג עמַאמ יד טָאה ,טגָאזעג יוו

 .ןסילשרַאפ יז טכַאנ רעד ףיוא ןוא םָארק יד ןענעפע יז טגעלפ ירפ רעד ןיא .סעציילפ

 ,ןעוועג טשינ ןענעז םינוק ןייק ןעוו ,גָאט ייב זַא ,ןפערט טפָא ץנַאג טגעלפ רעבירעד

 ןרַאּפשנָא יז טגעלפ ,טייצ-רעטניוו .למירד א ןפַאכ ןוא קירעפעלש ןרעוו יז טגעלפ

 ריט יד ןעוו ,טייצ-רעמוז ,רעבָא ,ןפָאלשכרוד לסיבַא ךיז ױזַא ןוא שיט ןפיוא ּפָאק םעד

 :ןפוא ַאזַא ףיוא למירד ַא ןּפַאכ עמַאמ יד טגעלפ ,ןפָא ןעוועג קידנעטש טעמכ זיא

 ייב םיא ןגײלרעדנַאנַאפ ,טנַאװעג ןקיד לַאב ַא סעצילָאּפ יד ןופ ןעמענּפָארַא טגעלפ יז

 יד זיא םורַא ױזַא .לעווש רעד ףיוא ּפָאק ןטימ ןגײלקעװַא ךיז ןוא ריט רענעפָא רעד

 .ןליפ סָאד יז טעוו ,םָארק ןיא ןעמוקניירא טעוו רעצעמע ןעוו זַא ,רעכיז ןעוועג עמַאמ

 ענעעזעגנָא יד ןופ ןעוועג ןענעז ,לאיחי עטַאט ןיימ ןוא ,סלטיוו עלייב ,עמַאמ ןיימ

 טגרָאזעג טָאה יז .ליח-תשא עשיפיט ַא ןעוועג זיא עמַאמ יד .ץיווַארבמָאד ןיא ןשטנעמ

 טלעוו רעד ףיוא טכַארבעג טָאה יז .הסנרפ טימ עילימַאפ עסיורג ריא טגרָאזַאב ןוא

 .רשא רעדורב ןיימ ןוא ךיא :ייז ןופ ייווצ זיולב ןבעל רעטציא .רעדניק ןעצ

 ייווצ ,סנטסרעמ ,געט עכעלטע זיולב טעפמיק ןיא ןגיל ןביילב טגעלפ עמַאמ יד

 רעדניק עריא ןזָאלעג טשינ יז טָאה ,םעד ץֶארט .םָארק ןיא קירוצ ןייג טגעלפ ןוא ,ןכָאוי

 טָאה סָאוו ,יורפ ערעטלע ןַא ,"ןשטנעמ, ַא ןטלַאהעג ןעמ טָאה בוטש ןיא .רקפה ףיוא

 ערעזדנוא עלַא .רעדניק יד ףיוא טסַאפעגפיוא טָאה ןוא גנַאלנרָאי זדנוא ייב טנידעג

 זיא סע .ץענַארעמָאּפ ןוא לקנַאי-עושוהי ןופ לוש רעד ןיא טנרעלעג ןבָאה רעדניק

 םעד ןיא קיטייצכיילג טנרעלעג ןבָאה ,ערעזדנוא רעדניק 675 ןעוו ,טייצ ַא ןעוועג

 טדער ןַאמ ריא זַא ,טלייצרעד יורפ סלקנַאי-עושוהי עקַאט טָאה לֶאמנייא .רפס-תיב

 יקסנַאשזָאר, : טייצ עצנַאג יד טיירש ןוא םידימלת יד ןליטשנייא ליוו רע .ףָאלש ןופ

 ןסַאלק ענעדישרַאפ ןיא טנרעלעג ןבָאה עכלעוו ,רעדניק 6-5 ערעזדנוא *! רעליטש

 ןטימ ןיא ןדער וצ עבט א טַאהעג ןבָאה רימ .עקניליטש יד ןופ ןעוועג טשינ ןענעז

 ..רענייב יד ןיא רערעל םעד ןסעגעגנייא טוג ךיז -- םתסה-ןמ ןוא ,ןענרעל

 ,טלייצרעד טָאה'מ .גרעבנעזייא לטיוו ןסייהעג טָאה ,עמַאמ סעמַאמ רעד ,עבָאב ןיימ

 טאהעג ךיוא טָאה עבָאב יד .רעטומ ןיימ יוו ,ליח-תשא א ןעוועג ךיוא זיא יז זַא

 רעטכעט יד .לטָאמ ,ןוז ןייא ןוא רעטכעט יירד ןזָאלעגרעביא טָאה יז .םָארק-טינש ַא

 רעדניק ריפ עלַא ,ןוגעב עקהרש ןוא ןרָאהנדליג לריצ ,רעטומ ןיימ :ןעוועג ןענעז

 טָאה םָארק ןייז .לטָאמ טַאהעג טָאה םָארק עטסנעש יד .ןעמָארק-טינש טַאהעג ןבָאה

 -פיוא טָאה רע סָאװ ,זיוה ןיא .לטעטש ןיא ןטפעשעג עטסערג יד ןופ טנכערעג ךיז

 רעקייטפַא רעד טניווועג ךיוא טָאה ,טפעשעג ןייז טַאהעג ןוא טניווועג טרָאד ןוא טיובעג

 .קייטפַא יד טַאהעג טרָאד ןוא ,עילימַאפ ןייז טימ גרעבנעטָאר

 ןופ הנויח רעייז ןגיוצעג ןבָאה רעטסעווש יירד ענייז ןוא לטָאמ סָאװ םעד ץָארט

 .עינָאמרַאה ןיא רעקינייווזרעמ ךיז ןשיווצ טבעלעג ייז ןבָאה ,ןטפעשעג עבלעז יד
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 טָאה סָאװ ,לשמל ,לטָאמ רעטעפ רעד .םינוק ענייז טַאהעג טָאה ייז ןופ רערעדעי

 יד ןגיוצעגוצ טָאה ,שיליופ ןרעסעב א טדערעג טָאה ןוא םָארק ערענעש ַא טַאהעג

 ,רעטסעווש ערעטלע ייווצ יד .ףיוה סרעטַאילּפ ףארג ןופ סעקישטכַאילש עשיליופ

 סעילימַאפ עשידיי עשיטַאבעלַאב יד ןופ הנויח רעייז ןגיוצעג ןבָאה ,לריצ ןוא עמַאמ יד

 ןטלַאהעג םָארק ריא ןיא טָאה ,עקהרש ,רעטסעווש עטסגניי יד ;םירעיופ יד ןופ ןוא

 ךעבענ ךיז טָאה ,הרש עמומ יד .ךעלסיב וצ ץלַא ןופ רָאנ ,רוטקַאפונַאמ זיולב טשינ

 הסנרפ יד ןוא ,רעדניק ןעצ טימ עילימַאפ עסיורג א טַאהעג טָאה יז .טרעטַאמעג רעייז

 סָאװ ,עילימַאפ רעד ןיא עקיצנייא יד ןעוועג ךיוא זיא יז .ןגָאלשעג רעייז ןעוועג זיא

 ,עגנאל יד -- ?ענעקוס, רעד ןיא טניווועג טָאה יז .זיוה ןגייא ןייק טַאהעג טשינ טָאה

 .עמרַאזַאק ַא יוו ןעזעגסיוא טָאה סָאװ ,עדייבעג עטרעיומעג ,עיורג ,עלָאמש

 ןיא ,לֶאמנייא .טיוט סעמַאמ ןיימ טצירקעגנייא זיא ,ןורכז ןיימ ןיא ףיט רָאג

 ןפיול וצ ןעמוקעג זיא'ס .תושלח ןיא ןלַאפעג םיצולפ יז זיא ,טכַאנרַאפ ןקידתבש א

 ,טגָאזעג טָאה רעכלעוו ,רָאטקָאד םעד טכַארבעג ןעמ טָאה ךיוא .רעלדנַאס רעשדלעפ רעד

 רעד ןטימ ןיא טשרע .ךיז וצ ןעמוק טעוו יז רעבָא ,גנולסיירטפיוא-חומ ַא טָאה יז זַא

 עצנַאג א ןענעז רעטסעווש עריא ןוא עטַאט רעד ,טפַאכעגפיוא עמַאמ יד ךיז טָאה טכַאנ

 .רעדיילק עריא טגנַאלרַאפ יז טָאה ןגרָאמירפ ןפיוא .טעב סעמַאמ רעד ןבעל ןסעזעג טכַאנ

 ךיז טעוו'מ לייוו ,םָארק ןיא ןייז יז זומ ,גָאט-קרַאמ ַא זיא'ס תויה ,טרעלקרעד טָאה יז

 ןבעג טזומעג ריא טָאה'מ .ןפלָאהעג טשינרָאג טָאה'ס .ןײגַאב ןענָאק טשינ ריא ןָא טרָאד

 ןטימ ןיא לייוו ,םָארק ןיא גָאט םענעי ןעגנַאגעג טשינ אליממ רעבָא זיא יז ,רעדיילק יד

 ןבילבעג רעדיוו זיא יז ןוא סעיסלּוװנָאק עכעלקערש טּפַאכעגנָא ריא ןבָאה ,ךיז ןָאטנָא

 ,זָאלטסּוװַאב ןגיל

 זיא רע .טסילַאיצעּפס רעטמירַאב א ץיװָארבמָאד ןייק ןעמוקעג זיא גָאט םענעי

 -חומ א ףיוא ןטילעג טָאה רעכלעוו ,םיברוקמ ספַארג םעד ןופ םענייא וצ ןעמוקעג

 ןכוזרעטנוא ןעמוק לָאז רָאטקָאד רעד זַא ,טלעופעג טָאה לטָאמ רעטעפ רעד .גנודניצנָא

 ןרירעּפָא ןטרָאד יז ןוא וועיק ןייק ןרָאפ ךיילג ןסייהעג טָאה רע ןוא ,ןעמַאמ רעד

 .חומ ןפיוא

 ןפיוא טרירעּפָא יז ןעמ טָאה ,וועיק ןייק ןעמוקעגנָא זיא עמַאמ יד יוו ךיילג

 יד ןוא ךיז טרעסעב בצמ רעד זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה עיצַארעפַא רעד ךָאנ .חומ

 ריא טָאה ,רעטעפש ןכָאװ רָאּפ א טימ .וועיק ןיא ןבילברַאפ זיא יז .ןרעוו טנוזעג טעוו עמַאמ

 יז טָאה'מ ּווו לָאטיּפש ןיא קירוצ ןייג טזומעג טָאה'מ ןוא טרעגרערַאפ ךיז דנַאטשוצ

 -טנוזעג ריא ךיז טָאה עיצַארעּפָא רעטייווצ רעד ךָאנ .חומ ןפיוא טרירעּפָא לָאמַא רעדיוו

 -עגסיוא ןוא געט עכעלטע זיולב טבעלעג טָאה יז ,טרעסעבעג טשינ רעמ ןיוש דנַאטשוצ

 .המשנ ריא טכיוה

 יד ךָאנ ביוא ,טשינ סייו ךיא .ןעזעג טשינ לֶאמנייק רבק סעמַאמ ןיימ בָאה ךיא

 ןופ ןכייצ זיא'ס רעכלעוו ַא וועיק ןיא ןבילברַאּפ זיא ,תומחלמ-טלעוו עכעלקערש ייווצ

 יד ןבילברַאפ ץעגרע ןענעז סע ביוא ,טשינ ךיא סייוו ױזַא טקנופ .רבק סעמַאמ רעד

 ,לדנימ ,רעטסעווש עניימ ,לפלעוו ןוא םולש ,רעדירב עניימ ,ןטַאט ןיימ ןופ םירבק
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 פ השמ ,רָאטנַא

 רמושה, םעד לטעטש ןיא זדנוא ייב ןלעטשפיוא ןופ ןר

 רהא לארשי ,אקשורטע

 ,לגייב דוד ךיוא !ןושיילפ ריאמ .,ץיוורוג ןועמש ,אטילש לארשי ,לקנערפ םהרבא
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 ַאטַאזילַא ער עשיטקַא
 ד

 .םירבח ערעייז ןוא לקנערפ לקנ ַאי ,רָאטנַא
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 , לטיג םירמ

 יקסנַאשזָאר לזייר

 רעסיורג רעזדנוא ןופ יצ ,סעילימ ַא
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 ,עקשעווַאלַאה עקבָאד ,ןראטאמ רתסא ,ױדנַאל בייל ,ץעווש קחצי ,ןישטליט ריאמ

 -צרַאװש יכדרמ ,גרעבנטכַארט האל ,ץנַארעמָאּפ רתסא ,רעדניב עקסַאכ ,עקשטַאק עקבָאד

 .ַא"א ךורטַאּפ רעטסעווש יד ,סעקצאצ אקטיא ,ליפש רעטסעווש יד ,יקצולס ףסוי ,ךוט

 .רעטלע ןטיול ,"םיריפכ, ןוא "םישישק, ףיוא טלייטעג ךיז טָאה עיצַאזינַאגרָא יד
 ןענַאטשעג זיא ןק םענופ שארב .םידודג ןיא טלייטעגנייא ןעוועג זיא ןק רעניימעגלַא רעד
 רעהכַאנ ןוא וועש .א .י -- רבזג-ריכזמ ; אקשורטעּפ השמ ןעוועג זיא ןגס ; רָאטנַאק עקלָאװ
 זַא ןבעגעג גנוטכַא טָאה רע ,רמשמה רש ןעוועג זיא ץעווש קחצי .אטילש לארשי --

 ןענעז תוצובק-ירש ןוא םידודג-ירש .ןעמייה יד ןיא ןייז עלַא ןלָאז ןהעש-טנוװָא יד ןיא

 .לקנערפ םהרבא ןוא ןושיילפ ריאמ ,ץיוורוג ןועמש :ןעוועג

 לדיי ןיא רעטעּפש ,זיוה סנוגילק יכדרמ ןיא ןעוועג בייהנַא ןיא זיא תוריכזמ סָאד

 .זיוה סדימש קחצי ןיא ,גרַאב ןרעטנוא -- ףוסל ןוא ,זיוה ס'בצק םעד

 .ןטארעפער ,ןענעייל ,טרָאּפס : ןעמונעגמורַא טָאה עיצַאזינַאגרָא רעד ןופ טייקיטעט יד
 ןענעייל ןוא ,ןפיול ןוא ןרישרַאמ ,קיטסַאנמיג : טימ ןעמונרַאפ ךיז טָאה "הירמוש, בולק רעד

 עכלעוו ,סעמעט עלעוטקַא ףיוא סעיצקעל ךיוא יוו ,רוטַארעטיל עשיטסינויצ תירבע ןיא

 ."רמשמה לע, לַאנרושז ןיא ןוא ןעגנוטייצ יד ןיא ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןענעז

 ןעוו ןוא .טילבעג טָאה עיצַאזינַאגרָא יד .ןרָאי ןטלַאהעגנָא טָאה טייקיטעט עקיזָאד יד

 רעוו ןוא ןענרעל רעוו ,דנַאלסיוא ןייק רעוו ,ןרָאפעגרעדנַאנופ ךיז ןענעז "םישישק, יד

 יד יוו ןגעוו עבלעז יד ןיא ןייג "םיריפכ, ענעסקַצוועגרעטנוא יד ןגעלפ ,לארשי-ץרא ןייק

 .ןעגנַאגעג ןענעז "םישישק,

 םוצ ןלַאוו יד ןופ טייצ רעד ןיא קיטעט קרַאטש ןעוועג זיא ריעצה-רמושה, רעד

 ,ןטייהרעדנימ עלַאנָאיצַאנ עלַא תבוטל -- םייס ןטשרע םוצ ןלַאװ יד תעב :םייס ןשיליופ

 .קָאלב ןשיטסינויצ םעד תבוטל -- רעטעפש ןוא

 יד טימ ןה ,ןפמַאק ערעווש ןבָאה רימ ןגעלפ טייקיטעט רעזדנוא ןופ ןרָאי יד ןיא

 ןופ רענדער ןעגנערב טגעלפ "דנובא רעד .ײטרַצּפ-סגנוריגער רעד טימ ןה ,ןטסידנוב

 -פיוא לָאמ ליפ ןבָאה רימ .לוש רעשרעבייוו רעד ןיא ןעלמַאזרַאכ ךיז ןגעלפ ייז .עשרַאוו

 טייווצ ַא ,בילטָאג עושוהי ןעמוקעג לָאמ ןייא זיא .דנַא .ווצ .ןעגנולמַאזרַאפ ערעייז ןסירעג

 ,דמערפ רעד ןופ טייקכעלנעזרעפ א ןעגנערבּפָארַא ןגעלפ רימ ןעוו .ןילטייצ ןנחלא -- לָאמ

 .וצרעד ןזָאלרעד טשינ לֶאמנייק ןבָאה רימ רעבָא ,ןסיירפוא ןלעוו *דנוב, רעד טגעלפ

 ןגעלפ ייז .ענישזורד-לָאבטופ ַא ןעוועג זיא לטעטש ןיא םידיקפ עשיליופ יד ןופ

 ןזָאל השעמ תעב ןוא "הירמוש, ןופ רעלטרָאּפס ערעזדנוא טימ ןטסעמרַאפ ךיז לָאמטּפָא

 ,סיפ ערעזדנוא ןקַאהרעטנוא וליפַא לָאמטּפָא ןוא ,םזיטימעסיטנַא ןקיטפיג ךס א ןרעה

 זענעז רימ ןעוו וליפַא עיצקַאפסיטַאס ַא ןבָאה ןוא ןעניוועג דימת טעמכ ןגעלפ רימ רעבָא

 .ענעגָאלשעצ םייה ַא ןעגנַאגעג

 ןטלַאהעגפיוא םירחוס-ץלָאה עשידיי יד ןופ ןקַאטרַאט יד ייב ךיז טָאה רעטעּפש

 .ָאווינ ןכיוה רָאג א ףיוא ןענַאטשעג זיא סָאװ ,"ריעצה-רמושה, ןופ הרשכה-ץוביק א
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 (1925) "הירמוש, ןופ טפַאשנַאמילָאבטופ יד

 ; לקנערפ רשא ,ץעווש באז ,לקנערפ םהרבא ,ןַאמצלָאה לאלצב ,ץעווש לבייל :(סטכער ןופ) ןציז

 ריאמ ,ןַאמליג לרעב :ןעייט ש ;ןאמקיפ עקיורפ ,וַאדנַאל לבייל ,גרעבנטָאר קענַאי :ןעינק

 ,לגייב דוד ,ןישטליט



 (1932) "ריעצה-רמושה, ןופ םיפוצ-"דודג
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 (1933) "ריעצהירמושה , ןופ (ענעסקַאוורעד) םישישק



 ווקסעלפ עטאלז

 ץוביק-הרשכה רעשיצולח רעד

 ןבָאה עכלעוו ,םיצולח ענעי ןגעוו ךיז ךיא רעניארעד ,ץרא-ךרד ןוא טּפַאשביל טימ

 ןענעז טייקטיירג-תונברק ןוא עיגרענע טימ לופ ןוא ןעמייה עשיתב-ילעב רעייז ןזָאלרַאפ

 ,םישדח 6 ףיוא רָאנ טשרמולכמ ןעמוקעג ןענעז ייז .הרשכה ףיוא לטעטש ןיא ןעמוקעג ייז

 עצנַאג טגָאלּפעג ךיז ,ןטַאקיפיטרעס יד ןטלַאהרַאפ ןבָאה רעדנעלגנע יד לייוו ,ףוסל ןוא

 סיורא םיצולח יד טָא ןענעז לָאמ ןייא טשינ .ןעגנוגנידאב ערעווש רעייז ןיא רָאי ייווצ

 ןיא ןָאטעגנָא ןעוועג טשינ -- טסערפ עסיורג יד ןיא ןוא ,טעברַא רעד וצ ,ענעסערעד-טשינ

 .ךיש עצנַאג ןייק סיפ יד ףיוא טשינ ןוא םישובלמ עמערַאוו

 ,גָאט ַא סעטָאלז 30--20 טימ ןעמוקסיוא ןפרַאד טגעלפ רעכלעוו .הקפסה-להנמ רעייז

 רעד ןופ רעגנוה םעד סעטָאלז רָאּפ יד טימ ןליטש וצ ױזַא יוו ,ּפָאק םעד ןכערב טוג טגעלפ

 .טעברַאעג רעווש טָאה עכלעוו ,טנגוי

 (1930) י"א ןייק ןייז הלוע ןרַאפ ,ץוביק-הרשכה ןופ םיצולח עפורג א טימ לטעטש ןופ עכעלטנגוי

 רעזדנוא ןעמוק טגעלפ תבש ןדעי .קידרעפַאה ןוא ץוביק ןיא ךעליירפ ןעמ זיא ךָאד ןוא

 -ךרד טַאהעג ןבָאה ,גנוגעוואב רעד ןופ םידגנתמ יד וליפא .ץוביק ןיא טנגוי עקידלטעטש

 רַאפ הביסמ-דיישּפָא ןַא רעדָא ,הגיגח ַא ,סוניכ א רָאנ יוו ןוא .םיצולח עקיזָאד יד רַאּפ ץרא

 עקידלטעטש עצנַאג יד זיא -- ץוביק ןופ -- לארשי-ץרא ןייק הלוע זיא רעכלעוו ,רבח א

 רעביאנגעק לכואה-רדח םייב ךיז טלמַאז ןעמ .תוחמש יד ןיא טקילייטַאב ןעוועג טנגוי

 ךיז ןגָארט ןעגנַאזעג יד ןוא *ַאריוה, טצנַאט ןעמ ,למיה ןעיירפ ןרעטנוא ,קַאטרַאט םעד

21 



 ןוקסעלפ עטַאלז 202

 יד ןעז ןעמוק ןגעלפ ,םייוג םינכש ערעסעב יד ןופ ליפ וליפַא .לטעטש ןרעביא טייוו

 .טנגוי רערעייט רעד ןופ טייקיטסולסנבעל

 יד רעבָא ,ןקַאטרַאט יד ןיא טעברַאעג ןבָאה רעדילגטימ-הרשכה לָאצ עטסערג יד

 ןטעברַא רָאנ יבַא ,טעברַא רעצרַאווש ןייק טימ ךיוא טסואימעג טשינ ךיז ןבָאה םיצולח

 ןיא געט עכעלטע ףיוא ןּפַאכּפָארַא םיצולח עקידלטעטש ךיז ןגעלפ טייצ-וצ-טייצ-ןופ

 ,ןליפסיוא ןפרַאד טגעלפ ץוביק רעד סָאװ ,ןטעברַא עשיזיפ ענעדישרַאפ ןליפסיוא ןוא ץוביק

 ,ןוקסעלפ לקנעי ,ןייטשלרעפ ףסוי ,רעדנעליס .י ,ןוקסעלפ ןמלז זַא ,קנעדעג ךיא

 .הרשכה רעד תבוטל טייצ ערעגנעל ַא טעברַאעג ןבָאה ,םירבח ערעדנַא ןוא קינשוטַאר .י

 הרשכה רעד ןופ םיספורטופא יוו טליפעג ךיז ןבָאה תוצולח ןוא םיצולח עקידלטעטש יד

 .ןטייקכעלגעמ עלַא טימ סעקינהרשכה עדמערפ יד ןפלָאהעג ןוא

 ןיבור זכדרמ

 קינהרשכה ןא ןופ תונורכז

 םידירש יד ןופ רענייא -- ,ענליוו ןופ םַאטשיכ ןיא ןענ ץוביק ןיא רבח ַא טציא ןיב'כ

 רעיורט'כ רעבָא ,ענליוו ךָאנ ץרַאה ןיימ טגָאלק'ס .םוטנדיי ןטעליוקעגסיוא רענליוו ןופ

 ןיא הרשכה ןיימ טכַאמעגכרוד בָאה'כ וו ,ץיװָארבמָאד לטעטש ןופ ןדיי יד ךָאנ קיטייצכיילג

 .1934-5-6 ןרָאי יד ןיא ,"ץולחה, ןופ ץוביק א

 ,ןליופ ןיא ןקע עלַא ןופ ,"ןעמייה עטוג, ג"א יד ןופ םירוחב ןוא תורוחב קיצעביז

 עשידיי יד ןיא טעברַאעג ןבָאה רימ .ץיווארבמָאד ןיא הרשכה ףיוא ןעוועג ןַאד רימ ןענעז

 ייס .לטעטש ןיא ןטעברַא עשיזיפ ערעדנַא ייב ךיוא יוו ,רעלעה ןוא לימדיינש ןופ ןקַאטרַאט

 רעגייזַא 10 זיב ןטעברַא ןוא גָאטרַאפ רעגייזַא 4 ןייטשפיוא רימ ןגעלפ ,רעמוז ייס ,רעטניוו

 זיא עיציבמַא יד לייוו ,טעדײלקַאב ןוא טכושַאב ןדיישאב ןעוועג עלַא ןענעז רימ .טנווֶא ןיא

 זייפש ךעלקעפ יד .ןעגנוגנידַאב ערעווש ןוא טעברַא רערעווש וצ ןענייוועגוצ ךיז ןעוועג

 ןוא ,טקישעגקירוצ רימ ןבָאה ,ןעמייה יד ןופ ןעמוקַאב ןגעלפ רימ סָאװ גנודיילקַאב ןוא

 לעיצעפס ,םיבשות רעציװָארבמָאד יד ייב זדנוא רַאּפ ץרא-ךרד ןפורעגסיורַא טָאה סָאד

 .טנגוי רעד ייב

 טָאה ,רעניווונייא עקידלטעטש יד ייב ןברָאװרעד ךיז ןבָאה רימ סָאװ ,גנונעקרענָא יד

 ןַאד ןבָאה רימ עכלעוו ןיא ןעגנוגנידַאב ערעווש יד ןטלַאהוצסיוא טומ ןבעגעגוצ זדנוא

 שיטסינויצ-טשינ יד וליפא ,לטעטש ןיא ןזיירק עלַא זַא ,טליפעג ןבָאה רימ .טבעלעג

 ןייטשייב ןלעוו רימ זַא ,גנונעפָאה טימ ןוא גרָאז טימ הרשכה רעזדנוא ןטיילגַאב ,עטמיטשעג

 עלַא גרָאב ףיוא ןבעגעג זדנוא טָאה ןעמ .ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה רימ סָאװ ןויסנ םעד

 טָאה ןעמ שטָאכ ,תובוח יד זדנוא ייב טנָאמעג טשינ לֶאמנייק ןוא ןטקודָארּפ עקיטיינ

 ןעוו ןוא .עקידלקַאוו ןוא עטצענערגַאב ןענעז ןטייקיעפ-טידערק ערעזדנוא זַא טסווועג

 ןיא גָאט-סטעברַא ןקידהעש-8 םעניימעגלַא ןַא ןגעוו גנורעדָאפ א טקורעגסױרַא ןבָאה רימ

 גנוציטשרעטנוא ןוא עיטַאּפמיס יד ךיז םורַא טַאהעג רימ ןבָאה ,ןעגנומענרעטנוא עשידיי יד
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 יד ןיא וליפא רָאנ ,ןזיירק עויסערגָארּפ ןוא ןעייטרַאפ עשיטסילַאיצָאס יד ןופ רָאנ טשינ

 .המכסה טקירדעגסיוא ןוא טעװעקַאטעגוצ זדנוא ןעמ טָאה "ךעלביטש, עשידיסח

 טקערידמוא ןוא טקעריד טקריוועגטימ הרשכה רעזדנוא טָאה ,טייז רעטייווצ רעד ןופ

 .לטעטש ןיא טייקיטעט רעשיטסינויצ רעד ןופ גנוקרַאטשרַאפ ןוא גנורירטנעצנָאק רעד וצ

 ,ןעגנוריפורג-טגנוי עשיטסינויצ עלַא רַאפ טקנופ-ףערט סלַא טנידעג טָאה ץוביק רעזדנוא

 ,ןפערט זדנוא ייב ךיז ןגעלפ ןעגנוריטַאש עשיטסינויצ עלַא ןופ ענעסקַאוורעד יד ךיוא ןוא

 קנַאדַא .ןטייהנגעלעג ערעדנַא ענעדישרַאפ ןוא ןסעומש ,ןעגנוזעלרָאפ ,תוגיגח ,תוביסמ ייב

 -רַאפ ןוא ףרַאש ןעוועג טשינ ףמַאק רעשיאייטרַאפנשיווצ רעד זיא ץוביק-הרשכה רעזדנוא

 ןיא ןרָאװעג טרענימעג ןענעז ןטסַארטנָאק ןוא םיחוכיוו עשיגָאלָאעדיא יד לייוו ,ןסיב

 .םזינויצ ןשיצולח ןופ קנַאדעג ןרַאפ טעברַא רעשיזיפ רעשיטקַארּפ רעזדנוא ןופ קילבנָא

 ץוביק םעד ןזָאלרַאפ טָאה ןוא הילע וצ ןרָאװעג טקיטעטשאב זיא קינהרשכה א ןעוו

 ץיװָארבמָאד לעטש עצנַאג סָאד ךיז טָאה ,לארשי-ץרא ןייק ןרָאפּפָא םוצ ןטיירגוצ ךיז ידכ

 ןעוו ,גנורעייפ רעד ייב ןעוועג זיא לטעטש עצנַאג סָאד טעמכ .זדנוא טימ ךיילגוצ טיירפעג

 רעניווונייא רעציװָארבמָאד רעקילדנעצ ןוא ,רבח ןקידנרָאפּפָא םעד טנגעזעג ןבָאה רימ

 .ןַאב רעד וצ זיב ןטיילגַאב ןייג םיא ןגעלפ

 ןברוח ןפיוא רעיורט ךיא ןוא ןצרַאה ןיימ ןיא ףיט ןקַאבעגנייא םויה-דע זיא ץלַא סָאד

 .דניירפ עטסטנעָאנ עניימ ןופ ןברוח ןפיוא רעיורט ךיא יוו ױזַא ץיװָארבמָאד ןופ

 (1927) שטשילושטַאמ ןיא רעלע ה .ה ןופ קַאטרַאט םייב ץוביק-הרשכה רעטשרע רעד
 ,לקנערפ םהרבא ,ןייטשלרעפ היעשי ,ןושיילפ ריאמ :סקני ל וצ סטכער ןופ ןעייטש'ס
 ;ס טכער ןופ) הרוש עטייווצ ; ןטפַאק השמ ,קינסאס םייח ,קילפאק קחצי ,ןאמפיש לשניא
 ןופ הרוש עטשרע :הפי לסעפ ,ראילאז ןרהא ,ןישטלָאט ריאמ ,ןַאמצלָאה לדניירב

 .ןייטשלרעפ סחנפ ,קינעשטעּפ ךורב .ץיווראה הייח ,ןייטשלרעפ רדנס :(סטכער
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 (1933) גנוריפורג רעװָאסָאלק רעד ןופ גנולייטפָא .ןַא -- ץיװָארבמָאד ןיא ץוביק-הרשכה



 קאפראכ לטאמ

 עלעטעטש ןיימ ןופ ןעגנונעכייצראפ ראפ א

 ץיווָארבמָאד ןיא .ןילָאװ -- עיסעלָאּפ ןיא ךעלטעטש עטסטלע יד ןופ זיא ץיווַארבמָאד

 זא ,תורעשה ןַארַאפ ןענעז'ס ןוא ,רָאי טרעדנוה-ןביז ןופ סקניפ ַא טיהעגּפָא ךיז טָאה

 ,ענייש א טַאהעג טָאה ץיװָארבמָאד .סקניפ םענופ רעטלע ליפ וליפַא זיא בושי רעד

 קירב יד ןקידנעסיוא םייב זַא ,טלייצרעד טָאה ןעמ .קירב עגנַאל א ןוא עכיוה ַא

 ןפיוא .ןדיי עקידלטעטש יד ףיוא םָארגָאּפ א טכַאמעג רעטעברַא יד ןבָאה (? רָאי 1884)

 דנַאטשרעדיװ ןרַאפ .םָארגָאּפ םעד ייב גורה ַא ןופ רבק ַא ןבילבעג זיא םלוע-תיב ןטלַא

 ןרָאװעג טקישרַאפ דיי ןייא זיא ,סעקישטשמָארגָאּפ יד ןגעק סעדייז ערעזדנוא ןופ

 .ריביס ףיוא

 ןבָאה סע .סַאג עשידיי יד טלסיירטעגפיוא טָאה רָאי ןט-1905 ןופ עיצולָאװער יד

 ."ןטסיא, ךָאנ ןוא ןטסיליװגנַאז ,ןטסידנוב ,ןטסילַאיצֶאס ,ןטסינויצ : ןעײטרַאּפ ןפַאשעג ךיז

 םיטרפ עיונעג ןייק ןבילבעג טשינ ןורכז ןיא רימ זיא'ס ןוא גנוי רָאג ןעוועג ןַאד ןיב ךיא

 יד ,עלוש עקיצנייא יד טוג ךיא קנעדעג ןגעקַאד .טייקיטעט רעשיאייטרַאּפ רענעי ןופ

 טָאה ןעמ רעכלעוו ןיא ,ץנַארעמָאּפ השמ ןוא ןאמצלאג לקנַאי-עשוהי ןופ עלוש"טַאווירפ

 ןענעז עלוש רענעי ןופ םידימלת ליפ .("ןקותמ רדח,ע) שיערבעה ןוא ,ך"נת טנרעלעג

 רעד ןיא ןעוו .ןייזטסּוווַאב ןלַאנָאיצַאנ םעד ןוא ךַארּפש רעשיאערבעה רעד יירט ןבילבעג

 ,תוחפשמ רעטנזיוט עשידיי ןופ םָארטש ַא ץיװָארבמָאד ךרוד ךרודַא זיא ,גירק רעטשרע

 -עג עלוש סלקנַאי-עשוהי ןופ םידימלת עקילָאמַא יד ןבָאה ,ןעיימרַא יד ךרוד עטגָאיעג

 םידימלת עקיבלעז יד .רערעדנַאוו יד טסיירט ןוא עציטש ןבעג וצ טעטימָאק-ףליה א ןפַאש

 .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעקידרעטעפש רעד ןוכ ןרעק רעד ןעוועג ךיוא ןענעז

 ןכלעוו ןיא טעטימָאק-טָאטש רעד לטעטש ןיא ןפַאשעג ךיז טָאה רָאי ןט-1917 ןיא

 רעד רזעילא ,רעדניב םהרבא ,יקסװָאקנַאמ םהרבא :ןטסינויצ יד טרינימָאד ןבָאה'ס

 לזייר ןוא קינעשטעפ םירמ ,רעפאטש .י ,ראילָאז לשרעה ,ןאסנרהא רזעילא ,רעדניבנייא

 טכַארבעגניירַא טָאה רעכלעוו ,ןַאמרעב בקעי ר"ד ןענישרעד זיא טייצ רענעי וצ .דוסי

 יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא סע .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינויצ רעד ןיא טייקשירפ ליפ

 לאומש : םםירבח עשירפ וצ ןעמוק סע .טנגעגמוא ןצנַאג ןיא עטשרע יד ,עלוש עשיאערבעה

 1918 בייהנָא ."ןויצ יריעצ, יד ןופ שארב -- םינוב ןוא ןייטשרעג עיצנאמ ,ןַאמצלַאז

 .םידלי-ןג א טעדנירגעג טרעוו

 ייוצ יד ךרוד טריפעגנָא ,שידיי ןיא עלוש גנַאפנָא ןַא טריטסיזקע ךיוא טָאה'ס

 ,ןייטשלרעפ אקרעב ןוא ץרַאװש לטָאמ :הליהקה-דעו םעד ןיא רעדילגטימ עשיטסידנוב

 .הליהק רעד ןיא ןטסינויצ יד טימ טעברַאעגטימ לַאיַאל ןבָאה עכלעוו

 טכוזַאב סנטצעל בָאה ךיא ןעוו .ץיווָארבמָאד ןזָאלרַאפ ךיא בָאה רָאי ןט-1922 ןיא

 -קנעדנָא םעד ןעזעג ,םילשורי ןיא ןויצ-רה ןפיוא ,האושה-ףתרמ ןיא ךיא בָאה ,לארשי

 טמעלקרַאפ ךימ טָאה ץרַאה סָאד ןוא ,"ץיבורבמוד ישודק רכזל, טפירשפיוא ןטימ לווָאט

 ...ןייפ ןוא קיטייוו ןופ
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 [ןייטשלעגיזיפ] רעבוד רדנס

 טנגעגמוא ןופ ןדיי עשיפראד

 יצווָארטסָאדרשטשילושטַאמ ןיא

 ןייק געוו רעד טריפ ,רעבירג-םייל יד ייב ,סטכער ,סַאג-רַעווָאראקאמ קע ןופ

 רעדירב יד טניווועג לָאמַא ןבָאה יצװָארטסָא ףרָאד םעד ןיא .יצװָארטסָא-שטשילושטַאמ

 יד .רעדניק טימ ,סעילימַאפ עסיורג ןעוועג ןענעז ןדייב ייב -- ןרָאטַאמ לסָאי ןוא עבייל

 זיא הסנרפ ןייק לייוו ,הנויח רעד טימ ןבעג הצע ןייק טנָאקעג טשינ ךיז ןבָאה סעטַאט

 ...זעוועג טשינ

 יד ןופ ,ןייש טנווַאדעג ,הרות"ןב ַא ,םינפ-תרדה א טימ דיי ַא ןעוועג זיא עבייל

 .םידיסח רענזערעב עבושח

 ,םחל-רעצ ןייז טּפַאלקעגסױא שינרעטַאמ סיורג טימ טָאה ,לַאווָאק סלַא ,לסָאי

 קידנעטש ןוא הסנרפ ןייק טכַאמעג טשינ טָאה ,ףרָאד ןיא דיי רענייש רעד ,עבייל 'ר רעבָא

 ...ףוס-םי-תעירקכ ןעוועג זיא סָאװ ,הסנרפ רעד ףיוא ןוא תולגה-לוע ףיוא טצכערקעג

 ,"קישטַארדָאּפ, ַא ,ץרמ-לעב א דיי א ,חספ טניווועג טָאה שטשילושטַאמ ףרָאד ןיא

 .קחודב הסנרפ טַאהעג רעבָא ,ןטפעשעג "עסיורג, טריפעג

 ןעגנערברַאפ ןייגניירא דימת טעמכ ךיא געלפ רעפרעד ייווצ יד קידנרָאפכרודַא

 -- לייוו ,תובשחמ טימ טנדָאלַאב טרָאד ןופ ןײגסױרַא ןוא ,העש עבלַאה ַא ךעלטימעג

 ןבעגעגוצ טָאה לסָאי ,הרות-רבד א טגָאזעג טָאה עבייל ,גנוריסַאּפ א טלייצרעד טָאה חספ

 יד ,וצרעד ןוא ...פיר עטעביז יד ךרוד טכעטש סָאװ ,טייצ רערעווש רעד ןופ טקַאפ ַא

 ענעי טָא ןסעגרַאפ וצ טשינ טושפ זיא סע !רעטכעט ענייש סעבייל 'ר ,עקידנכַאל

 ...ןדיי עשיפרָאד

 ןדימש רעפורק יד

 ןעוועג ןענעז אד .עפורק ןייק לסעג ַא ךיז טמענ ,סקניל ,סַאג-רעוװָארַאקַאמ קע ןופ

 .רוד ןקידרעירפ ןופ ךָאנ ,רזוע 'ר :ןטַאט ןייא ןופ סיורַא ןעמוק סָאװ ,תוחפשמ עסיורג

 ,דיסח ַא סלקילומש 'ר ,הרות-ןב א ,עידָאד 'ר -- ןעוועג זיא רעדירב ערעטלע יד ןופ

 ,הרותדןב ַא ךיוא ,ןוז ןייז ןופ האנה טַאהעג טָאה רע .סעצמוחנ 'ר -- רעטעּפש ןוא

 :ןעגנערברַאפ וצ טוג ןעוועג דימת זיא םיא טימ .וקלחב-חמש ַא ,רעבָא ,ןצבק ַא שטָאכ

 ןגעוו תוישעמ טימ טישעג ,ליומ ןופ עקלול יד ןעמונעגסיורַא טשינ לָאמנייק טָאה רע

 .םיתפומ טסּוװעג רע טָאה ס'יבר רענילָאװ עלַא ןופ .הרות-ירבד טימ ןוא ןדיידעטוג

 יד טלופעגרעביא קידנעטש ,רעייגספרַאד ,ןדיי רעציװָארבמָאד ןבָאה עפורק ןיא

 -נורטעג ןוא ןסעגעג ,טקיטכענעג -- טרָאד :סעלַאװָאק עקיטרָאד יד ןופ רעזייה עשידיי

 -תולימג ייז ייב טּפַאכעג ךיוא -- טלעג טלעפעגסיוא ןעמעוו טָאה'ס ןעוו ןוא ;ןעק

 יד רַאפ סערָאּפָאט-סעטוילקס טדימשעגסיוא ןעמ טָאה סעינשזוק ערעייז ןיא .םידסה

 ןוא סרעקַא ,רענעגעוו ןוא קעה ךיוא ןוא ,רעדלעוו עקימורַא ןיא רעטעברַא

 בור רעד ןוא ,טלעג ןָא ,גרָאב ףיוא ןבעגעג ןבָאה ייז .םייוג רעפורק רַאפ סענָארָאב
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 207 טנגעגמוא ןופ ןדיי עשיפרָאד

 עשידיי יד ןוא טלָאצעג טשינ ןבָאה םייוג רעפורק יד .ןרָאלרַאפ ןעגנַאגעג זיא תובוח

 ָאט .ייז טימ טגירקעג טשינ ךיז ךיוא ןוא ,םייוג יד טפשמעג טשינ ןבָאה סעלַאװָאק

 ..? ןדיי םוצ האנש ַא ןעוועג זיא סָאװרַאפ

 ץיװטיל-ןישולַאזיץיווירק

 דיגנ ןקיטלָאמעד םוצ ,ץיווירק ףרָאד םוצ ךיוא טריפ עפורק ךרוד געוו רעד

 זיוה שידיגנ ַא ןעוועג .לימ א ןופ רעמיטנגייא ןוא רחוס-דלַאוו רעד ,ןַאמצַארק לכימ

 ןוא רעדניק ענייש ,יורפ עשידיי טכע ןַא טימ ,לבעמ שיטָאטש-סיורג ןוא ןענָאלַאס טימ

 .ךעלקינייא

 טָאה ,סעיליז ןוא סעצינרעשט ,סעבירג טימ טלדנַאהעג טָאה סָאװ ,רעציווירק השמ

 .ןיז ןוא רעטכעט עשידיי ענייש בוטש ַא טַאהעג

 -עגפיוא ,ןדיי ענשַאּפערָאה טבעלעג ןבָאה ץיווטיל ןוא ןישולַאז רעפרעד יד ןיא

 ןעמ טגעלפ ,ירפ ץנַאג תבש .שטשרָאב ןוא לּפָאטרַאק ,טיורב-ץרַאווש ףיוא עטעוועדַאה

 טזָאלעג ךיז ןוא ,עירָאקיצ ענעטָארבעג ,ןוויוא ןופ ,לטערב ןרעטנוא ןופ רעפַא ןעמענ

 ייווצ ןעוועג ןענעז סע ּוװ ,ןעלכימ 'ר ייב ןינמ טימ ןענעװַאד ,רעטעמָאליק ייווצ קעװַא

 .הווקמ עמערַאוו א ןוא הרות-ירפס

 םידיפח רענטיפירט ןוא רעינאר

 .םידיסח רענילרַאק ןעוועג ןדיי עלַא ןענעז עינטיפירט ןוא ןאר רעפרעד יד ןיא

 רעד ןופ ןעלסײרטוצּפָא ךיז ידכ ,ןיבר םוצ ןבילקעג ךיז ןעמ טָאה הנשה-שאר רַאפ

 ."םייחה-רואק ןטימ שמוח ןענרעל טנעקעג ,רפס-יעדוי ןעוועג ןענעז עלַא .טײקידעכָאװ

 ןעמ טָאה הרות-תחמש ןיא ןוא ןשרַאמ עשידיסח שיט םייב ןעגנוזעג ןעמ טָאה תבש

 גָאט ַא -- ןעוועג חמשמ ךיז ןעמ טָאה רעציווירק לכימ ייב .געט יירד עצנַאג טצנַאטעג

 וצ ,גנַאזעג טימ ,הדע ערעסערג ַא ,טרישרַאמקעװַא ןעמ טָאה סנגרָאמוצ .טכַאנ ַא טימ

 רעציווטיל ןוא רענישילַאז ,רעציווירק עלַא .עינרַאלָאמס רעד ףיוא ווָאסוטַאמ לדנעמ 'ר

 ,םימש-יארי ןעוועג ןענעז עלַא .טצנַאטעג ןוא ןעגנַאגעגטימ ןענעז ,ןדיי

 -עגנָא ךיז ןרָאי יד ךשמב ,רעקיצכַא יד ןיא ןעוועג ןיוש זיא רענטיפירט רשא 'ר

 ןשירפ ַא ןעיצרַאפ טגעלפ רע ןעוו .תוישעמ ןוא הרות עשידיסח טלייצרעדנָא ןוא ןעגנוז

 עפוט א טגעלפ רע .שייוג ןוא שידיי טימ שדוק-ןושל טשימעג דימת רע טָאה ,רמז

 אנַאּפ ,יטיפ אד יטַאילוה םעדוב, : תובהלתה ןיא ןפורסיוא ןוא סופ ןטלַא םעד טימ ןָאט

 רעטייווצ רעד ..."ץראבו םימשב וניקלא אוה דחא ,יטיווס ַאנ גָאב ןעדעי ,יטילַאװכ ַאהָאב

 עלָארס 'ר :םינקז עקירעביא יד ןוא ,רעטנוא טלַאה ,רענטיפירט ריאמ-םולש 'ר ,ןקז

 ,םעיילוה יא םעיפ ימ, :חסונ ןקידחסּפ ןיא טימ ןעגניז ,יקסמאכ עסיז ריאמ 'ר ,רעינַאר

 ."םימשה ןמ עמשת התאו

 -יטוקיל, ןיא עטקייוועגסוא ,טייקשידיי רעייז ןיא עסיורג ןדיי ןעוועג ןענעז סָאד

 ןעמאזוצ ןוא ,לארשי-תבהא ןיא עטעוועדנופעגנייא ,*לארשיל-קוח, ןוא "רהוז, ,"יבצ

 רימ טימ ןענעז ןוא ןרעלטיה טבעלרעד רעטעפש ןבָאה סָאװ ,ןדיי ערעגניי -- ייז טימ

 טלָאװעג טשינ עקַאט ןבָאה ייז .רעבירג-טיוט יד וצ געוו ןטצעל םעד ןעגנַאגעג ןעמַאזוצ



 (ייטשלעגייפ) רעבוד רדנס 1408

 ףיוא טרעדורעג קרַאטש תֹומוערת סיורג ןיא ןבָאה ייז ןוא ,טנעה סעשר ןופ ןעמוקמוא

 -.ןעמעלַא ףיוא ןוא ץלַא

 קנַאדעג ןפיוא םענייק רָאג זיא ,הרות-תחמש ךָאנ ,גחיורסיא םענעי ןיא רעבָא

 ,רעסיורג רעד לקנַאי :ןדיי ענעי ןבָאה ןַאד .םוקמוא רעקידרעטעּפש רעד ןעמוקעג טשינ

 -השמ ,קַאװטיל רעד יקסנילַאג ,סמוחנ 'ר ריאמ ,שטַאקרעד לקנַאי ,רעמורק רעד לקנַאי

 ןעמַאזוצ עלַא -- ךעלגניי עגנעמ ַא ןוא רעינַאר אבא ,רעינַאר לטָאמ ,רעינַאר ךורב ,עילע

 ,לארשי קלָאפ ןטימ ,הרות-סטָאג טימ ךיז טיירפעג ןוא טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג ןבָאה

 -- ? תוקחד סָאד ? ןטייקירעווש עכעלגעטיגָאט יד ,ייא .ןחישמ ןטרַאוורעד ךיז טעוו סָאוו

 ..."ןדיי סטָאג ןענעז רימ סָאוו, תוכז םעד ןגעקטנַא טשינרָאגבש טשינרָאג ךָאד זיא סָאד

 זירק םעד ןופ םיריבג עטלייטעגסיוא יד ,רעציווירק לכימ ןוא וװוָאסוטַאמ לדנעמ

 רעד ידכב ןוא .ןדיי עכעלרע יד טימ ךיז טקיווקעג ןוא טַאהעג האנה קרַאטש ןבָאה

 םוחנ 'ר ,עטַאט סריאמ זַא ,טלייצרעד לכימ 'ר םיא טָאה ,ןסיוו לָאז וװָאסוטַאמ קַאווטיל

 -נסיוא ףיוא ףדיזיב-ףד ןופ "םירשי-תליסמ, ןוא "תובבלה-תבוח, ץנַאג טנעקעג טָאה

 הנותח טשינ לָאמ טייווצ א רע טָאה ,ןמלַא ןַא ןרָאװעג זיא םוחנ 'ר ןעוו זַא ןוא ,קינייוו

 רעטרַאה רעד ףיוא רעטניוו ןוא רעמוז קידנפָאלש ,ותונמלאב רָאי 14 ױזַא טבעלעג ,טַאהעג

 -רעטסעווש ןוא רעדירב ןענעז ,ןדיי עלַא יד טָא; :סיוא טריפ לכימ 'ר ןוא .עגָאלדָאּפ

 ."טייקשידיי ןענשרי וצ ןעמעוו ןופ טַאהעג ןבָאה ייז ןוא ,ןעמוחנ 'ר םעד ןופ רעדניק

 ..ןעז טשינ רעמ רימ ןלעוו ןדיי ראילפמעזקע םעד טָא זַא ,ןגָאז טנייה ןגעמ רימ

 רעבוד לאלע 'ר

 גרעב רעביא ,טייוו רעייז סַאג-רעוװָארַאקַאמ ןופ ךיז טיצ ,עבוד ףרָאד םוצ געוו רעז

 ןוא ,ןפמוז רעביא ,רעמיוב עקירעי-טרעדנוה ןשיווצ ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ ,ןלָאט ןוא

 ,סעקנָאל עסאנ טימ טלגנירעגמורַא זיא עבוד ףרָאד רעד .רעדלעפ ןוא רעדלעוו רעדיוו

 טרעדנוה רָאֹּפ א ןשיווצ .ןלָאט ןוא ךעלגרעב ,רעדלעפ עקידמָאז ,רעדלעוו עקיטַאלב

 ,ערעכעה לסיב א ,רעזייה עשידיי ןצפופ א ןפרָאוווצ ןעוועג ןענעז ,סעקטַאכ עניילק

 לסיב; ןייז טבעלעגכרוד טָאה זיוה ַאזַא סנייא ןיא .עקידרעמיצ-עכעלטע ןוא ,ערעטיירב

 ןרעגנוי ןייז טימ ,רעבוד לאלצ 'ר רעקירָאי-קיצכא-ןוא-עכעלטע רעד ,עדייז ןיימ "ןרָאי

 טבש רעצנַאג א -- תוחפשמ ערעייז טימ ,רעבוד ןורהא ,רעבוד םייח : רעדניק רוד

 ןוא ,רעפרעד ןוא ךעלטעטש עקימורַא יד רעביא טיירפשעצ ךיז טָאה סָאװ ,לאלצ-ינב

 .עקירמא רעטייוו רעד ןיא שזַא ךיוא טראפשעגנָא

 ,קירוצ ףיוא קילב ַא ןפרַאוו טייצ-וצ טייצ-ןופ טַאהעג ביל טָאה לאלצ רעטלַא רעד

 קיצנַאווצ-ןוא-ףניפ ןייז ןורכז ןיא ןעגנערבפיורַא ןוא ,רָאי קיצעביז-קיצפופ עצנַאג טימ

 ,"עטפַאכעג, יד ןופ ןעוועג זיא רע .םישק םייונע ןוא ץימש ,"עבשזולס עקסרַאצ, עקירָאי

 ןוא ,"רעסייק םעד ןעניד, ןענאטנאק רעריביס עטייוו יד ןיא טקישעג טָאה ןעמ סָאװ

 ןלייצרעד טגעלפ לאלצ 'ר .ןביולג ןשידיי םענופ ןריפוצרעבירא ייז טניימעג קיטייצכיילג

 ריא ןיא ןעמענניירַא טלָאװעג םיא ןבָאה "עיװַאלסָאװַארּפ, ןופ רעגערט יד יוזַא יוו

 ןעמעננָא ןלעוו ןוא ןגלָאפ לָאז טַאדלָאס רעקשטיגנוי רעד ידכ ."םימחרו דסח ןופ תוכלמ,
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 ףיוא דָאב-ץיווש א ןיא ןביירטרַאפ ,ןעװעטַאק םיא ןעמ טגעלפ ,דסח ןכעלטסירק םעד

 ןיא ןרימשסיוא רעדָא ,עקשטער עצנַאג ףיוא ןגייל טרָאד ןוא קנעב עטשרעביוא יד

 ,זיא סע יוו רעסייה ךָאנ ןייז לָאז סע ערַאּפ יד ןקרַאטש ןוא ץכעגעשזד םענעצלַאזעג

 א ןרָאװעג טקישעגּפָא ןוא טפַאכעג ןַאד ןענעז טנגעגמוא ןוא ץיװָארבמָאד ןופ

 ןרָאלרַאפ ןענעז עלא .ףלע ןוא ןיינ ןשיווצ ןרָאי יד ןיא ,ךעלגניי קילדנעצ-יירד

 יד ןיא ךָאנ טָאה רעכלעוו ,רוביג רעד -- רעבוד לאלצ 'ר עדייז ןיימ ץוח ,ןעגנַאגעג

 טָאה עדייז ןיימ .עשר ַא ,יוג א ןופ ףירגנָא ןַא ןסױטשּפָא טנָאקעג ענייז ןרָאי רעקיצכַא

 עלַא ןפרָאװעגּפָא ןוא ,םירוסי עלַא ןייטשוצסיוא טומ ןוא חוכ גונעג טַאהעג טנגוי ןייז ןיא

 -נעלג ַא םיא טרַאוורעד "םימחר ןופ תוכלמ , ןיא זַא ,ָאװטסלַאשטַאנ ןופ תוחטבה עטוג

 ךיוא ןַאד ךיז טָאה םיא טימ ןעמַאזוצ .לַארענעג א שזַא ןרעוו וצ טפנוקוצ עקידנצ

 ןוא רעציװָארבמָאד עלַא ןופ .גָאריּפ לכימ -- ןטלַאהעגסיוא ןוא טלעטשעגנגעקטנַא

 טשינ ךיז ןבָאה עכלעוו ,עדייב יד ןעוועג ייז ןענעז ,"ךעלגניי עטּפַאכעג, טנגעגמוא ןופ

 .טדמשעג

 -- ןדיי עטשרע יד רעדיוו ןעזרעד רע טָאה ,קסריבמיס ןופ ,סופוצ קידנעייג .טייקשידיי

 זיא רע .םיכאלמ יוו ןגיוא ענייז ןיא ןעזעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,ווָאלקש לטעטש ןיא

 זיא ןטרָאד ןופ .ףיוה-לוש רעווָאלקש ןופ ןדמאז יד טשוקעג ןוא דרע רעד וצ ןלַאפעג

 יד ףיוא ןוקית א ןטרָאד טכוזעג ןוא רענילרַאק ןורהא 'ר וצ סופוצ ןעגנַאגעו רע

 טשרע .ָאװטסטַאדלָאס רָאי 25 ענייז ןופ ךשמב ,תבש-ילוליח ןוא םירוסא-םילכאמ

 עמַאמ יד ןעוו .רעדירב ןוא ןעמַאמ רעטלַא ןייז וצ םייה ַא ןעמוקעג רע זיא רעטעפש

 םיא טימ רעטכָאט עשידיי ןייק טָאה ,ןכַאמ הנותח םיא טלָאװעג ןבָאה רעדירב יד טימ

 ,יבר רעד ןעוו -- טשרע !"טַאדלָאס א ְךָאד זיא רע, -- ,ןבָאה הנותח טלָאװעג טשינ

 טעוו ,ןלאלצ טימ ןבָאה הנותח טעוו סָאװ יורפ יד זַא ,טגָאזעגוצ טָאה ,רענילרַאק ןרהא 'ר

 זיא ,ןדע-ןג ןיא טרָא ןבושח א ןוא אבה-םלוע ,רעדניק-סדניק ,םימי-תכירא וצ ןייז הכוז

 געמ ןעמ ןוא ,תונווע "עקסטַאדלָאס; ענייז ןלאלצ ןבעגרַאפ טָאה ןעמ זַא ,ןרָאוועג רָאלק

 ...ןבָאה הנותח םיא טימ

 ריא טָאה יבר רעד סָאװ -- םעד ףיוא תודע קידנבָאה -- ,רעדיוו ,יורפ סלאלצ

 טגָאזרַאפ גנערטש ,המשנ-תאיצי ריא רַאפ ,רעטעּפש ןרָאי טימ עקַאט טָאה -- ,טגָאזעגוצ

 ןבָארגַאב ןגיל ןטרָאד לייו ,ץינשזערעב ןיא ןייז רבקמ יז לָאז ןעמ זַא ,רעדניק עריא

 ..ליומ ןקילייה סרענילרַאק ןרהא 'ר ןופ ,אבה-םלוע ןטגָאזעגוצ םעד ףיוא תודע עריא

 ךיז לָאז עדיז רעד זַא ,ןסייהעג יבר רעד טָאה ,הנותח סנדייז םעד ךָאנ דלַאב

 "דיי עטריגעליווירפ, ןייק טשינ ףרַאד רע לייוו ,?ָאװטסטַאדלָאס, ןופ ןביירשסיוא

 רעדיוו עדיז רעד זיא ,רעטעפש רָאי קיסיירד טימ רעבָא .םידיסח ענייז ןשיווצ

 ןעוו ,טייצ ַא ןעוועג זיא'ס ."טכער עקסטַאדלָאס, ענייז ןשירפוצפיוא ןעגנּוווצעג ןרָאװעג

 עיסעלָאּפ ןוא ןילָאװ רעביא ןוא ,רעפרעד יד ןופ ןדיי יד טגָאיעג טָאה רָאטַאנרעבוג רעד

 עזָאלכַאד ןוא רעדניק ענעריורפרַאפ ,סעכעבעב עשידיי טימ ןרופ טפעלשעג ךיז ןבָאה
 קינדַאירוא ןטימ וואטסירפ רעד עבוד ןייק ןעמוקעגּפָארַא זיא גָאט ןסיוועג א .סעילימַאפ

 רעצנַאג ןייז טימ ,םייה א ןעמוקעג עדייז רעד זיא ןבעל ןייז ןופ רָאי ןט-39 םייכ
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 ןגָאירַאפ ןוא רעבוד לאלצ ןקירָאי-70 םעד ןפרַאוווצסיורַא ידכ ,סעקינטַאיסעד ןוא

 ןבירשעגנָא ןוא טצעזעגקעווַא ךיז טָאה עדייז רעד .בוטש ןופ םינב עגנוי ענייז טימ םיא

 םוצ ,ןצנירפ יד וצ ,ןירעזיק רעד וצ ,רעסיק םוצ :סעטיב טרעדנוה-לטרעפ א

 סעטיב יד ןיא .רָאטַאנרעבוג םוצ עיּפָאק ַא טימ ,טילָאּפָארטעמ םוצ ךיוא ןוא טַאנעס

 רַאּפ ןעמעש ןפרַאד קיבייא ךיז טעוו *ַאײסָאר אקשוטַאמ, יד זַא ,ןבירשעג רע טָאה

 םעד טנידעג טָאה סָאװ ,שטנעמ א ביוא ,ןרָאטַארטסינימדַא עריא ןופ םישעמ יד

 ערעטלע יד ףיוא לָאז ,טסניד עשירעטילימ ערעווש ,רָאי 25 דנַאלרעטַאפ ןקילייה

 .רעכערברַאפ ַא יו ןרעוו טגלָאפרַאפ ןוא טגָאיעג ןרָאי

 ןפיוא ןבילברַאפ ןענעז החפשמ ןייז ןוא עדייז רעד -- ןפלָאהעג ןבָאה סעטיב יד

 .ץַאלּפ

 רעכוד רתלא 'ר

 טָאה רעכלעוו ,רעבוד רתלא 'ר ןעמָאנ ןטימ דיי ַא עבוד ןיא ךיוא זיא ןעוועג

 טימ ןברָאטשעג זיא ןוא ,רָאי 113 וצ ,הווצמ-רב עטייווצ ןייז ןרעייפ ןבילקעג ךיז

 ,עבוד ןיא ךיוא ןוא עקירעמא ןיא רעדניק טַאהעג טָאה רע .םעד רַאפ רָאי רָאּפ ַא

 .וייחב ןברָאטשעג ןענעז עכלעוו

 עצנַאג טימ ןעשעג זיא סָאװ ץלַא ךעלטייד ןוא רָאלק טקנעדעג טָאה רתלא 'ר

 .ץיװָארבמָאד ןיא ןוא ץינשזערעב ,ענווָאר ,קצול ,קסניפ ןיא -- קירוצ רָאי קיצניינ

 ,םינפלד ,םינצבק ,תקולחמ-ילעב ,ןדיי ענייש ,םיפיקת ,םיריבג :טקנעדעג טָאה רע

 יד ןגעק ןראטנוב ,סעקינשזעטעימ .,רעציזַאב-טוג עשיליופ ,סעװַאטסירּפ עטכעלש

 -רעד טולב ןופ ךייט א ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןלַארענעג עשיסור ןוא ,ןסור עקידנשרעה

 -מוא ,ןדיי רעציווָארבמָאד טקנעדעג ךיוא טָאה רע .שזעיטאימ ןשיליופ םעד טקיטש

 ןט-1863 ןיא ןוא רָאי ןט-1830 ןיא ;:ןדנַאטשפיוא עשיליופ עדייב יד ןיא ענעמוקעג

 רעוועג ןטלַאהַאב ןבָאה סעצנַאטסווָאּפ עשיליופ ווו טרָאד ,רעטרע טסווועג טָאה רע) רָאי

 .(רָאי ןט-63 ןיא

 ןרהא 'ר ,רעשטאניכ למהרבא 'ר טסעג ןיא ןעמוק טפָא טגעלפ ןרתלא 'ר וצ

 יד .הקדצ זיא םירקיעה-רקיע, :ןגָאז טגעלפ רע .הרות-ןב א ,דיסח א סרענילרַאק

 ןייז ףרַאד הפסוה יד ןוא ,הפסוה ןַא טימ ןרעוו ןבעגעג ףרַאד ןַאמערָא ןא רַאפ הבדנ

 ,ןצפופ ןייז הפסוה יד ףרַאד ,סעקיּפָאק יירד זיא הבדנ יד ןעוו ,לשמל .קידנגיוורעביא

 קרַאטש ,לָאמ ןטייווצ א דלַאב ןוא ,ןבעג לָאמ ןייא -- "ןתת ןתנ, טגָאז הרות יד לייוו

 ..."ןבעג אננעליסוא, ,ןבעג

 ןַאמלעדיס לטָאמ 'ר

 רע טָאה תובדנ .תיבה-לעב רעקרַאטש ַא ,ןַאמלעדיס לטָאמ 'ר עבוד ןיא ןעוועג

 ןרעוו רע טגעלפ ,ץיװָארבמָאד ןייק קיטנוז ןדעי קידנעמוק ןוא הבחר דיב טלייטעג

 ,טקידירפַאב ןוא טלייטעג רע טָאה ןעמעלַא .סרעוט-ללכ ןוא םינויבא ךרוד טרעגַאלַאב

 -הרות רַאפ ץרא-ךרד טַאהעג טָאה רע .םיחרוא-תסנכה ןעוועג םייקמ םייה רעד ןיא ןוא
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 רע ןוא ,לכש ןבעגעג טָאג טָאה ןעלטָאמ 'ר .טַאהעג ביל ייז טָאה ןוא םינבר ןוא ןדיי

 עכעלטע .לארשי-ץרא ןייק החפשמ רעייז טריפעגסיורַא ןבָאה ,היח ,יורפ ןייז טימ

 .קילגמוא ןרַאפ רָאי

 ןייטשלעגייפ טילימַאפ יד

 -רַאפ ןעוועג ןענעז ןדייב ייב ,עבוד ןיא ,ןייטשלעגייפ ןורהא ןוא םייח 'ר ייב

 ,תוחמש עשידיסח עטפָא ןעמוקעגרַאפ ןענעז רעזייה ערעייז ןיא .תוחפשמ עטגייווצ

 לָאמ ןטייוצ א ןוא אלוליה ַא טנייה ; ס'הכלמ-הוולמ ,ס'הבר-שודיק .,ן'תודועס-שולש

 ךיז טגעלפ ןעמ ּוװ ,ןדיי-םינכש עלַא ןופ םוקנעמַאזוצ א םתס רעדָא ,ארגפדדאמוי א

 .הרות-ירבד טגָאזעג ,תוישעמ עשידיסח טלייצרעד ,ךעלרמז ןעגנוזעג ,ןייז המשמ

 ,עבוד ןייק רמועב ג"ל ןעמוק טגעלפ ,עקכאליימ 'ר ,יבר רענילרַאק רעד ןעוו

 ןופ ןוא ץינשזערב ,ץערימידָאלװ ,ץיווָארבמָאד ןופ ןדיי ןרָאפנעמַאזוצ ךיז ןגעלפ

 ןוא טקַאבעג ןבָאה ,עדניה ןוא םירמ ,סעמַאמ ערעזדנוא .רעפרעד עקימורַא עלַא יד

 "םייחל, טלייטעג ןבָאה ןדיי רעבוד עלַא טימ סעטַאט יד .החמש סיורג טימ טכָאקעג

 שממ ןעמ טָאה לארשי-תבהא סָאד ןוא ,טצנַאטעג ןוא ןעגנוזעג טָאה ןעמ .הבהר דיב

 ,ץיװָארבמָאד ןיא ןעמוקעג תבש זיא עקכאליימ 'ר ןעוו .ןפאטנָא טנעקעג טנעה יד טימ

 .תבש ףיוא ןיבר םוצ ןרָאפ ,ןעמירמ טימ ,ןייטשלעגייפ םייח טגעלפ

 טעװעטַארעג ךיז ןבָאה -- סמעדייא ןוא רונש ,רעדניק -- החפשמ ס'מייח 'ר ןופ

 ןבילבעג ןענעז רעדניק סנרהא ןופ .ךעלקינייא ייווצ ןוא ןיז ייווצ רעדלעוו יד ןיא

 .ןיז 4

 ? ןרָאוועג םעלַא םעד ןופ זיא סָאװ

 ןופ רעפרעד עלַא ןיא תוחפשמ עשידיי יד ןעזעגסיוא לָאמַא ןבָאה ױזַא טָא

 עטוג ןיא טבעלעג ,תורוד ךשמב ,ןרָאי עלַא ןבָאה ןדיי יד .טנגעגמוא רעציווָארבמָאד

 עשירעלטיה יד ןעמוקעג ןענעז סע זיב ,םייוג-םינכש יד טימ ןעגנּויצַאב עכעלטניירפ

 .תוער-תויח ןיא ייז טלדנַאוורַאפ ,םייוג יד טמסרַאפ ןבָאה ןוא סעיטסעב

 -מָאד ןיא ןרָאװעג טשטעווקעגניירַא ןענעז ןדיי עשיפרָאד טרעדנוה ףניפ ךרעב

 ןייק ןרָאװעג טפעלשרַאפ ךָאנרעד ןוא ןרָאװעג טקינייפעג טרָאד ,ָאטעג רעציווַארב

 -עג ןדיי עקיזָאד יד ךיוא ןענעז ,ָאטעג רענרַאס ןופ עיצַאדיווקיל רעד תעב .ענרַאס

 ,ףוג-ףיוא-ףוג טייהרעטעקַאנ ןרָאװעג טגיילעג ,רעבירג יד ןיא ןרָאװעג טרעדיילש

 זעוו .ןרָאװעג טקיטשרעד ןוא ןסָאשעצ ךָאנרעד ,ןטכיש ףניפ ןיא ,ּפָארַא ךיוב ןטימ

 ךס א ןענעז ,רעדלעוו יד ןיא ןפָאלטנַא ןענעז ןדיי עשיפרָאד עקיזָאד יד ןופ עקינייא

 ןרָאװעג ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ ,םייוג עשיפרָאד יד ךרוד ןרָאװעג טּפַאכעג ייז ןופ

 ןענעזיס .ײצילָאּפ רעד וצ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא רעדָא ,ןרָאװעג טיוטעג טרָא ןפיוא

 ןבָאה ,ןקַאילָאּפ ןוא רעניארקוא ,םינכש עשייוג ןעוו ,ןלַאפ ענלצנייא זיולב ןעוועג

 רענייא טגָאזרַאפ ןוא ,ןסע ייז ןבעגעג ןוא טציטשעג ,ןדיי עשיפרָאד יד ןטלַאהַאסיוא

 ןענעז םעד קנַאד א .ןדיי עשיפרָאד עטגָאלּפעג יד וצ טוג ןעיצַאב וצ ךיז ןטייווצ םעד
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 רעקיטשינ א ןעוועג רעבָא זיא סָאד .ןרָאװעג לוצינ ,םכותב ךיוא ךיא ןוא ,ןדיי לסיבַא

 ,טלוק א ןעוועג זיא דרָאמ ןעוו ,הפוקת-רעלטיה רערעטצניפ רעד ןיא לַארטש-טכיל

 .טסניד-סעטָאג א

 רעמיוב יד ןשיווצ ןוא דלעפ ןייז טרעקַאעג טָאה יוג א .טקַאפ ַאזַא לשמל טָא

 טָאה .טנעקעג טוג טָאה רע ןכלעוו ,עהורדנַא ףרָאד ןופ לגניי שידיי ַא טקרעמַאב

 טביירט רעיופ רעד ןוא ,דרעפ םוצ ןדנובעגוצ ןוא טּפַאכעג ,טגָאיעג לגניי םעד יוג רעד

 ךָאנרעד .דרעפ םעד ןפיולכָאנ זומ לגניי סָאד סָאװ םעד ןופ טכַאל ןוא דרעפ סָאד

 רעטייוו טזָאלעג ךיז ןוא ןגָאװ םוצ קירטש ַא טימ לגניי םעד ןדנובעגוצ יוג רעד טָאה

 רעד ןוא ,ןפיולטנַא ןוא ןדניבוצפיוא ךיז ןעגנולעג זיא לגניי םעד .דלעפ סָאד ןרעקַא

 .רענַאזיטרַאּפ יד ךרוד הילת רעד ףיוא רכש ןייז ןעמוקַאב רעטעפש טָאה יוג

 טעדרַאמעגסיוא ןדיי עשיפרָאד ענעטלַאהַאבסיוא ןענעז רעדלעוו יד ןיא ךיוא

 -רעס לרעב טימ טריסַאּפ טָאה ,לשמל ,ױזַא .םייוג עשיפרָאד עטנַאקַאב ךרוד ןרָאװעג

 ןכוז ,דידי א ,יוג ַא וצ ןעגנַאגעג זיא יז :ךעלרעדניק עריא טימ ןוא יורפ סרעקינ

 עשידיי טימ ןעמוקעג רעטעפש זיא לרעב .טעדרָאמעגסיוא ייז טָאה רע ןוא ,הנילמ א

 :םימחר ןטעבעג ןוא סיפ סלרעב וצ ןלַאפעג זיא יוג רעד ןוא ,יוג םוצ רענַאזיטרַאּפ

 זַא ,טסּוװעג טשינ טָאה רע -- טרעפטנערַאפ ךיז רע טָאה -- קידלוש טשינ זיא רע

 ןבָאה ײצילָאּפ רעד טימ סעצוװָארעלטיה יד םורָאװ ,רענַאזיטראּפ עשידיי ןייז ןלעוו'ס

 ךיא, ..ָאטשינ סיוועג ןיוש ןענעז ןדיי ןוא *טופַאק, ןיוש זיא דנַאלסור זַא ,טגָאזעג

 רַאפ דחפ בָאה ,קישטבולָאה ,ָאקרעב -- ןטעבעג ךיז רע טָאה -- קידלוש טשינ ןיב

 רכש ןייז ןעמוקַאב טָאה ,רעדניק ןוא יורפ ןייז ןופ חצור רעד ,דידי סלרעב ."טַאג

 ...הילת רעד ףיוא

 סרעייז טָאה סָאװ ,"ןילעז, ףרָאד ןשייוג ןצנַאג םעד ןטוג םוצ ָאד ןָאמרעד ךיא

 ןוא ןטלַאהַאבסיוא ייז ןוא ,דלַאוו ןיא טקעטשרַאפ ,החפשמ ןייז טימ ןַאמרעניד ,דיי ַא

 טשיפרַאד ערעייז ץוש ןבעגעג ןבָאה םייוג רעבוד ךיוא .טייצ עצנַאג יד טזיּפשעג ןיוא

 ןטלַאהַאב ןעוועג ןענעז ,עלהמותי רעטסעווש ןיימ טימ ,ןַאמצַארק לדניירב ןוא ךיא .ןדיי

 ייוצ עריא ןופ ןליוהרַאפ זדנוא טָאה סָאװ ,עקיביולג א ,הנמלא ןַא ,ןיטסירק א ייב

 ,ןטנַאיצילָאפ ,ןיז

 סָאװ ,דָאב-טולב רעסיורג רעד טימ ךיילגרַאּפ ןיא קיטשינ זיא ץלַא סָאד רעבָא

 טצירּפשַאב טָאה רעסַאװ קילייה ןעוו ,ןדיי יד רעביא טנדרַאעגנייא ןבָאה םיייג יד

 ןשטיידדיצַאנ יד ןפלָאהעג ןבָאה סָאװ טנעה יד טשטנעבעג ןוא ,רעגנערד ןוא קעה יד

 .םוטנדיי סָאד ןטכינרַאפ

 עשיפרָאד יד ןוא ץיװָארבמָאד ןופ ןדיי יד ןגעוו המקנ ןוא םוקמוא ןופ הליגמ יד

 התעמדו הלילב הכבת וכב, -- :הליגמדהכיא עקירעיורט ןייא זיא ,טנגעגמוא ןופ ןדיי

 .."םיביואל הל ויה הב ודגב היער לכ ; היבהוא-לכמ םחנמ הל ןיא ;היחל לע



 ןיזיט שרוב סענאמ

 ץיווארבמאד ןגעוו רעדיל

 רָאי ןיא ,"ןקותמ רדח, םענופ דימלת א ץיװָארבמָאד ןיא ןעוועג זיא ןייטשרוב סענַאמ
 רָאי ןיא ,"רבע-תפש"יבבוח. דנַאברַאפ םעד ןיא רבח רעוויטקַא ןַא -- רעטעפש 23
 ; ךַארּפש רעשיערבעה רעד רַאפ טייקיטעט ןייז טימ טנכייצעגסיוא ןַאד ךיז טָאה רע ,0
 רָאטקַאדערטימ ןעוועג ןוא (שידיי ןיא ךיוא) שיערבעה ןיא ןעייסע ןוא רעדיל ןבירשעג
 דנַאברַאפ רעד סָאװ ,("לטעטש סָאד,) "הרייעה. ג"א עבַאגסױא רעכעלטנכעווהייווצ ַא ןופ
 .טכעלטנפערַאפ ןַאד טָאה "רבע-תפשדיבבוח,

 -רעד ןוא רעדיל טכעלטגפערַאפ ןייטשרוב סענאמ טָאה המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ךָאנ

 ,סעבַאגסױא עשיערבעה ןוא עשידיי ענעדישרַאפ ןיא ןעגנולייצ

 עיצקַאדער יד

 הרונמ סנטַאט םעד

 ,הרונמ סנטַאט םעד ןרָאװעג זיא טמעשרַאפ

 : ביוטש טימ ןוא טסָאר טימ ןרָאװעג ןיוש טקעדַאב

 ,ןטאט םעד ייב טביורעג יז טָאה טנַאה-רעדרעמ א

 .ביור ןטימ טּפַאכרַאפ יז טנַאה עשירעדרעמ א

 ,סבעווניפש טימ לקניוו א ןיא טקעטשרַאפ ץעגרע

 ;ליטש רעד ןיא טגָאלק ןוא הרונמ יד טגנעה

 ,הרונמ עביל יד זיא טקעדַאב גרַאווכורב טימ

 .ליד ןקיצומש ןפיוא םוא ךיז טרעגלַאוו יז

 ,הרונמ יד םענ ַא טיג ,ןייגוצ רעוו טמוק
 ו ץימש א יז טיג ןוא קיטייזלַא יז טכַארטַאב
 ,םיחצור יד ייב טרעוו ןייק הרונמ יד טָאה סע
 ?ץינ א ןעגנערב ןעד ןדיי ץוח יז ןָאק יצ

 ,רעייפ ןכעלטעג טימ הרונמ יד טָאה טנערבעג

 ןלָאמַא ןטייוו ןופ הרובג ןגעוו טלייצרעד

 ,ןעמאלפ יד ןדנוצעג ןבָאה סע רעטיר ןעוו

 .לָאט ןופ ןוא ןורש ןופ רעטרע עשילביב ןיא

 ,הרונמ יד טנערבעג טָאה גנַאל ןרָאי

 ,דיי ןטלַארוא םעד טנידעג שילָאבמיס

 ,ןענאטשרַאפ הרונמ רעד ןופ ןייש יד טָאה רע

 .ךיל ןשירָאטסיה ןטלַא ןייז ןעגנוזעג

 ,סנבעל עשידיי טכַארבעגמוא טָאה ןעמ ןעוו ןוא

 ו טירש ןדעווטעי ףיוא ןדיי םעד טעדנעשעג

 ,לאזקיש רעשידיי-קירעיורט רעד ךיוא טָאה

 .טיהעגּפָא טשינ הרונמ עביל ןייז ךיוא

 ,ןכאז ןבָאה טפעלשעג טנעה עשיחצור ןעוו

 ;ןייש יד ןשָאלעג סנבעל עשידיי ןופ

 ,ןרָאװעג ןעגנַאפעג הרונמ יד זיא ןאד

 .ןייפ ןיא ןוא טסָאר ןיא ,ןרערט ןיא ךיז טקייוו יז

 (1947 ,דנָאלשטייד ,"טלעוו רעזדנוא,)
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 םייה ענעטינשרַאפ ןיימ

 (טייצרָאי ןט:10 םוצ)

 ,לטעטש ןיא ךיז ןיירַא עבגג ךיא

 ;ןסַאג יד רעביא ליטש ייג ךיא

 ,םיתב-ילעב ןאפעטס ןוא םיכַארט

 ! ןסַאמ עשידיי ןייק רעמ ָאטשינ

 ,טנפעעג ןעמָארק טרָאד ןעייטש סע

 : רעיופ רעד זיא "סָאבעלאב, טרָאד ךיוא

 ןצַאלפ טשינ לָאז'ס ,ץרַאה ןיימ קרַאטש קירד ךיא

 ! רעיודאב ןוא ןייפ ןופ ,קיטייוו ןופ

 רעטצנעפ ַא ןיא ןיירַא טרָאד קוק ךיא

 ; הרש ןייק ,השמ ןייק טשינ עז ןוא

 ? ןדיי יד ןענעז ּוװ ,זדנוא'צ ייוו

 .ערָאדעװכ ןוא םיפעי טציא טניווו טרָאד

 ,ןכַאז עשידיי ליפ טרָאד קרעמַאב ךיא
 :ןשיט ךיוא ןוא קנעב .סעפַאש
 ,ןעגנָאהַאב םימלצ טימ טנעוו יד
 ! ןשירפ ַא ,םעיינ א טָאגּפָא רַאפ

 ,ןשיט עשידיי יד ןענעז סָאד יצ
 : ןטעוורעס עסייוו ,רעכעטשיט יד
 ,סנשיק יד ,סערדלָאק ענעכופ יד
 !ןטעב עשידיי ערעביוז יד

 ,הניכש עשידיי יד זיא וו

 ? םירפס יד טימ קנערש יד ןענעז ּווו

 -- תועיקת ןופ טשינ טפול יד טרעטיצ סע

 .םירבש טשינ ,העורת טשינ ,העיקת טשינ

 ,הכרב א ץעגרע טרָאד ןעמ טרעה ּוװ

 ? םילהת ןטלַארוא ןופ גנַאלקּפָא ןַא

 -- רפס ןשידיי א ןופ השודק יד

 !םיא ליוו ךיא ,םיא ךוז ךיא ,םיא רַאג ךיא

 ,ןגָאטרַאפ-רעמוז יד ןענעז ווו

 ? ארובה-תדובע יד זיא ּוװ

 ?רע זיא ּוװ ,רעטסוש רעד לוולעוו 'ר

 ! ארומ ַא ,דחּפ ַא רימ טלַאפַאב סע

 ,ןגערב עקילָאמַא ייב ייטש ךיא

 ;לטעטש םענעגייא ןופ ןירָאה םייב

 ןשַאװעג עמַאמ ןיימ טָאה םיא ןיא

 !לטעב ןשרעדניק ןופ ךעלכיצ יד

 ןשַאװעג עמַאמ ןיימ טָאה םיא ןיא
 ;ןגערב עקידמַאז ייב רעמוז ןיא
 רעדניק יד וצ םייה א ךיז טּפעלשעג
 .ןגעטש עשלטעטש עשימייה ךרוד

 ,רעמוז םוא ערָאלק ןרעסַאוו ןיא

 : ןעמיוושעג רעדניק עשידיי ןבָאה

 ,ןזַאלעג ךיז ךייט םוצ טעקַאניבלַאה

 .ןעמיטש עקיכליה .עכעליירפ טימ

 ,ןגָארטעג ךיז ייז ןבָאה ךעלפיש ףיוא

 ; למוטעג ןוא שער ןשרעדניק טימ

 ,ןהעש עשילָאכנַאלעמ ליטש ןיא

 ,למיה ןיא ןרעטש ךיז ןדנוצעג

 ,ןזעוועג ןירָאה ןיימ זיא רָאלק

 .ןלעוו עקניליטש טימ טרעטסילפעג

 ,לכייט רעקניביל ,רעקיצרַאה ןיימ

 .ןלעפעג קידנעטש רימ ךָאד טסיב וד

 ןגעלעג זיא גערב ןייד ןופ טייוו טשינ

 ; עיירטעג יד םייה ןיימ ,לטעטש ןיימ

 ,ןסַאג עקיור טימ ,עליטש טימ

 .עיינ ןוא עטלַא ךעלזייה טימ

 ,רעטסעווש ןוא רעדירב ענעגייא טימ

 :ןדיי עניימ -- םאטש םענעגייא ןופ

 ,ןפָאלעג לגניי סלַא ןיב ךיא ןוא

 ! ןדירפוצ -- ךעלדרעפ ןיא ךיז טליפשעג

 ןענַאטשעג ןעמָארק טימ תורוש

 : עטגרַאזרַאפ רעפיוקרַאפ-רעמערק טימ

 : הנוק א קידנעטש סיוא ןקוק סָאװ

 ..רע טגרָאב יצ ,ןמוזמ רע טלָאצ יצ

 ,ןטלַא ףיוא לבור א וטסגנערב יצ,
 /? ןעיינאב ןובשח םעד וטסליוו יצ
 לכיב ןייז ןיא טביירשרַאפ רעמערק רעד
 ! ןעיירד ןיא השעמ-תעב ךיזדטגייב ןוא

 ,רעמערק עמערַא יד ייז קנעדעג ךיא

 : ןבירשעגנייא ץרַאה ןיא ןענעז י'ז

 ,רעדירב ערעייט עניימ ייוו

 ! ןבילבעג רכז ןייק זיא ךייא ןופ

 ,עטנערברַאפ ַא םייה ןיימ טגיל דניצַא

 ;ןענירטנַא לטעטש ןופ ןדיי יד

 ,ןבילבעג זיא גרַאב ַא ענרַאס ןיא

 .ןעניפעג רענייב רָאנ ריא טנָאק טרָאד

 ,ןענָאמרעד דימת ייז רימָאל
 ; ןורכזה"םוי ןיא ןוא טציא
 ,ןעגייוואב םישודק יד רימָאל
 ! ןרָאלרַאפ ןבָאה רימ סָאװ ץלא ןוא



 465 - ץיווַארבמַאד ןגעוו רעדיל

 | רבק רעד טרָאד סיוא טעז שרעדנַא ןסייר ָאד ןעמַאזוצ העירק רימָאל
 : ענייר ןופ ,םישודק ןופ ,םיקידצ ןופ : רענייא יוו ,ןצעז ךיז העבש ןוא
 -- ןפרָאװעג ייז בורג ןיא ןבָאה'ס ,םענייק ייב ןבילבעג זיא טסיירט ןייק
 .עניימעג ןופ טנעה עקיטולב יד .רענייק טייג "לביטש, ןופ סיורא

 -- רעבייל ערעייז ףיוא םיכירכת -- ןברַאטשעג זיא ןעמ זַא ךעלריטַאנ
 + ןגיפשַאב לווייט ןופ הפרח א : הבצמ ,םיכירכת ,הרהט טימ
 רענייב טימ לופ גרַאב א ענרַאס ןיא ,ןטלַאהַאב קידצ א טגיל ָאד,

 !ןגיל טרָאד סרעפרעק רעטנזיוט ןופ !"יול 'ר ןטלַאהַאב טגיל ָאד

 (1955 ,קרָאי"ויג ,"געוו-יחרזמ ,)

 ןאמנייש לכי'מ:לארשי

 עלעטעטש רעייט ןוא ביל ןיימ

 ךיא רעדנַאװ םולח ןיא ! ריד ןגעוו דימת קנעד ךיא :ץיװָארבמָאד עלעטעטש ןיימ

 ןענעז ווו ,רעטומ ןיימ זיא וו .ןגיוא עניימ רַאפ ןברוח ןייד עז ךיא .ןעניאור ענייד רעביא

 ןוא םירבח-רעדניק עניימ ,עטנַאקַאב ןוא םיבורק עניימ ,רעטסעווש ןוא רעדירב עניימ

 ? טניירפדטנגוי

 .ןטכָאשעגסיוא ןוא טקינייפרַאפ רעדרעמ יד ןבָאה ןעמעלַא

 אל רשא םיוגה לא ךתמח ךופש :בקעיו קחצי ,םהרבא ןופ טָאג רעקילייה וד ,ָא

 םהילע ךופש .ומשה והונ תאו בקעי תא לכא יכ .וארק אל ךמשב רשא תוכלממ לעו ךועדי

 יי ימש תחתמ םדימשתו ףאב ףודרת .םגישי ךפא-ןורחו ךמעז

 ןענערב לָאז תורוד !םודס-םע לע שאו תירפג ,םיחצור יד ףיוא רעייפ ןייד ףרַאוו ,טָאג

 .ןרעוו טקיליטרַאפ טשינ ןלעוו םיחצור יד זיב ,ןרעוו ןשָאלעגסיױא טשינ ןוא רעייפ סָאד טָא

 ! המקנ ,המקנ ,המקנ :למיה םוצ טיירש טולב עקילייה סָאד

 םישודק ןענָאילימ ןופ ןעמענ יד ןרעוו טקילייהעג ןלָאז רעייפ-המקנ םענופ ןערב ןיא

 ; רעדילגטימ-החפשמ עטסטנעָאנ עניימ ןופ ןעמענ יד ייז טימ ךיילגוצ ןוא ,לארשי קלָאפ ןופ

 רעדורב ; רעדניק ןוא הכלמ יורפ ,ןַאמנייש השמ ,רעב והיעשי רעדורב : עמעט רעטומ ןיימ

 רעטכַאט ,ףסוי ןַאמ ,לחר רעטסעווש ; רעדניק ןוא הרובד רעטסעווש ; עליצ יורפ ,המלש

 רעטעפ ;ותחפשמו ןַאמניש ןועמש רעטעפ ;לאומש ןַאמ ,עינעג רעטסעווש ; עשַאמ

 .ותחפשמו ןאמנייש לאיתוקי

 ןגָארט ךיא לעוו ,עלעטעטש רעייט ןוא ביל ןיימ ןופ קנעדנָא רעד ןוא קנעדנָא רעייז

 ...! קיבייא ףיוא ךיז טימ
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 טי ידי

 1928 תנשמ .(רוד"ןב) קינ'צפ לרימ ש"ע לקש

 1928 רַאי ןופ (רוד"ןב)

 1930 תנשמ ,תינויצה תורדתסהה םעטמ ,(רוד"ןב) רדניב םהרבא לש רבחיסיטרכ

 1930 רָאי ןופ (רוד-ןב) רעדניב .א ןופ עטרַאקידילגטימ עשיטסינויצ
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 (1932 -- הטמל ;1926 -- הלעמל) ל"קקה ןעמל םיליעפה-רבחו םידעווה

 (1932 -- ןטנוא ;1926 -- ןביוא) לארשיל-תמיק-ןרק ןרַאפ םינקסע עוויטקַא ןוא ןטעטימָאק יד



0 
 ה

 ל טי
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 (1930) "הדובעו הרות -- יתדה רמושה, תסנכ לש ןקה

 (1930) "הדובעו הרות -- יתדה רמושה , ןופ רעדילגטימ יד

 הדובעו הרות -- יתדה רמושה., תסנכ לש ןקה תלהנה

 (1930) "הדובעו הרות -- יתדה רמושה, ןופ גנוטלַאוורַָאפ יד



5 
 2 וי ב

 6 אי

 ב

5 
- 

2 2 2 

6 

 א 7 ה

 יע ל
 על

 יש

 א 2
 ה וי וי

 עי

 (1933) "יחרזמה-ץולחה, ירבח לש "הלואג, הרשכהיץוביק

 (1933) "יחרזמה-ץולחה, ןופ ."הלואג, ץוביק-הרשכה רעד

20 



 (1930) ר"הצה תירב לש ףינסה

 (1930) ר"הצה דנַאברַאפ ןופ גנולײטּפָא יד

 א א

 א ר

 יי ןע
 ו

 1935 תנשב (.ס .צ) "ןויצ-ילעופ , לש ףינסה

 1935 רָאי ןיא (.ס.צ) "ןויצ-ילעופ,, ןופ גנולייטפָא יד
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 1933 תנשב "ץולחה, תורדתסה לש ימוקמה ףינסה

 1933 רָאי ןיא "ץולחה, ןופ גנולײטּפָא יד
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 ו

 1935 תנשב "ץולחה, ףינס לש ימוקמה דעווה

 1935 רָאי ןיא "ץולחה, ןופ גנוטלַאוורַאפ יד
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 (1945 -- 1988) הפוריאב תיצאנה הינמרג תוטלתשה

 תודיבא לש יגארטה ןובשחה ףקתשמ ןימי דצמ תרגסמב

 .שפנ 6.000.000-ב םכתסמה ,האושה תפוקתב הפוריאב ידוהיה םעה

 ,םיאבה םיפדב ,םלוע ןורכזל םידקפתמ ,ידוהיה םעה ללכ לש הז יגארט ןובשחב

 .הציבורבמוד ונתליהק לש תושודקו תורקי תודיבא 7



 ישילש קלח

 לייט רעטירד

 םקנהו האוש ה סקניפ

 המקנ ןוא םוקמוא ןופ טקניפ רעד

 ! םקנ :רמואה רורָאו

 ןטק דלי םד תמקנ ,תאזכ המקנ

 יי -- ןטשה ארביאל דוע

 ! םוהתה-תא םדה בקוו

 ,םיפשחמ תומחת דע םדה בקי
 ה
 0 ו

 םש רתחו ךשחּכ לכָאו
2 

 ר

0 

 .םיקמנה ץרָאה תֹודסֹומ-לּכ

0 
 א
0 

 '(- - ו ("הטיחשה לע, -- קילאיב .נ .ח)

 תנשב המלוצש ,7 ליגב תיאציבורבמוד הדלי

 תנוכש עקר לע ,ַאנייסָאש בוחר הצקב ,9

 ."םייוגה, לש םירוגמה

 -ָאטָאפ ,עלעדיימ רעציווָארבמָאד עקירעידז ַא

 -ַאנײסָאש ןופ קע ייב ,1939 רָאי ןיא טריפַארג

 ןשייוג םעד ןופ דנורגרעטניה ןפיוא ,סַאג

 .לֶאטרַאווק-סגנוניווו



 טלַאהניא -- ןכותה

 !רוכזת ןעמל / , * .

 ...טילפה אוביו / רנייו בקעי

 .  םירוסיה תליגממ םיקרפ / לזנעג סחנפ

 ידוהיה םדל םירטונו םימקונ / ןמיינ סחנפ

 וטיגב ןורחאה םויה / סקצא'צ הדוהי

 . האושה תפוקת לע תחא תודע / ולזבוק הקשורבוד

% 

 טבעלעגרעביא ןיילַא סָאד בָאה ךיא / ןייטשלעגייפ קחצי

 שינעטלעהַאב ןוא ָאטעג ןופ תונורכז עניימ / ןַאמכָאה םייח

 . רענַאזיטרַאּפ ןשיווצ דלַאװ ןיא / ןייטשלרעּפ לבייל

 עריא ןוא עמַאמ עטעוועטַארעגפַא ןַא / גרעבנזָאר ץנייש

 ...רעדניק יירד

 ערָאנ ַא טכוז סָאװ זיומ ַא יוו / (ןיוועל) רעלאיב הרובד

 וצ ץינשזערעב -- ץיװָארבמָאד ךרוד / לעסוס אקמיס

 רעבירג רענרַאס יד

 לדיימ שידיי א ןופ טיוט רעשידלעה / ןוגילק לאומש

 טימ סניהשעמ ַא / ןאמלעדנינ אשימ ,שזניא

 ןאזיטראפ רעציווָארבמָאד ַא

 ט ט 9 3 ןלייצ רעד רענַאזיט ראפ / % . +

+ 

 הציבורבמודמ םינזיטרפה לש תונומת

 . | . רענַאזיטרַאפ רעציווָארבמָאד יד ןופ סעיּפָאקָאטָאפ

561--3 

566--2 

5726 

519--52 

582--0 

667-3 

676--8 



 !רוכזת ןעמל

 רעציווָארבמָאד ןופ עלעטשער סָאד ,זדנוא זיא הטיחש רעד ךָאנ שדוח ףוס

 רָאנ ,ץיװָארכמָאד ןברוח ןופ םיורג יד רָאנ טשינ ןעוועג רָאלק ןיוש ,הליהק

 טשינ זדנוא ראפ ןַאד ןיוש זיא ךיוא .םוטנדיי ןשיעּפָאריײא ןצנַאג ןופ ךיוא

 ךַָאנ ןלעוו דלַאװ ןיא םורַא ןעקנַאלב סָאװ עקינעי יד ןופ זַא ,דוס ןייק ןעוועג

 -רַאפ ןרעוו עלא ןלעוו רשפא ,המחלמ רעד ןופ ףוס ןזיב ןלַאפּפָא ךס 8 רעייז

 .טּפַאכ

 יירד יד ,ןאמכָאה :ןענופעג ןאד ךיז ןבָאה עּפורגידלַאו רעזדנוא ןיא

 ,םענַאמ-ןַאמצַארק ,עזַאמ-לּפרַאפ ,ןאמדלעפ ,טיילדלעפ ,גרעבנזָאר ,לזנעג ,םנַאמיינ

 -לעגייפ רדנס ,ןייטשלעגייפ קחצי ,סעקצַאצ ,קושטלַאקַאב ךעליימ ,ָאקנעיסוװָא

 ןעוועג ןענעז סָאװ ןדיי ענעגָאלשרעד ךָאנ ןוא ןיפש רעדירב יירד ץלַא ,ןייטש

 -יורטימ ץנייז טימ רעלטיה זַא ,עלַא טביולגעג ןבָאה רימ .טגרָאזרַאפ קרַאטש

 רעוו טעוו גָאט םענעי זיב יצ טסייוו רעוו רעבָא ,הלפמ יד ןבָאה ןלעוו רעב

 ןוא ,טכַאמעג זדנוא ןופ טָאה ןעמ סָאװ טלעוו רעד ןלייצרעד לָאז סָאװ ,ןביילב

 רעפלעהטימ ץנייז טימ ןרעלטיה ךרוד ןרָאוועג טקינייפעג ןענעז רימ ױזַא יוו

 .ןקַאילָאּפ ןוא רעניַארקוא יד ,םינכש ערעזדנוא ---

 יד ןעוועג ךיוא ןענעז ןדיי עזָאלצוש יד רעביא הטיחש רעד וצ םיפתוש

 רעד ןופ ןצענערג יד רעסיוא ןענופעג ךיז ןבָאה סָאװ תונידמ ןוא רעקלעפ ץלַא

 זא טסוװעג טָאה טלעוו עצנַאג יד .עּפָאריײיא ןיא הלשממ-רעדרעמ רעשיצַאנ

 טָאה טלעוו עצנַאנ יד רעבָא ,ןדיי רעטנזיוט ןעמ טעדרָאמ סיוא-גַאט ןייא-גָאט

 רעשיניארקוא רעלָאּפָאטסָאק א ןיא .ןדיי יד ןטכעשסיוא ןזָאלעג ןוא ןגיוושע

 ,דלַאװ ןיא זדנוא וצ טכַארבעג טָאה הכרבל ונורכז אקרוי יוג רעד סָאוו גנוטייצ

 רעייז טנידראפ ןבָאה,, ןטיבעג רענילָאװ יד ןיא ןדיי יד זַא ,ןבירשעג ןעוועג זיא

 -ניה, רעשידיי רעד ןופ טעוו 1944 רָאי ןיא זַא ןוא "טיוט ןשיטניה ןכעלדנעש

 רענילרעב ןראפ טַאנַאּפסקע סלַא דיי ןייא זיולב ןביילברעביא "עסַאר רעשיט

 .םואעזומ

 -נוא ןיא ןוא רעייפ רעשילעה א טנערבעג טָאה רעצרעה ערעזדנוא ןיא

 לָאז'פ רעוו ןביילב שטָאכ םעוו'פ יצ גרָאז א טרעבגעעג טָאה פעק ערעזד

 ןגָאז טלעוו רעקידתועיבצ רעד לָאז'ס רעוו ,ןברוח ןטסערג ןכָאנ תוניק ןביירש

 ןקיליורג םוצ םיפתוש ןעוועג ןענעז רעקלעפ עריא עלא זַא תמא ןכעלדנעש םעד

 לוצינ ןענעז סָאװ ,םידיחי יד עקַאט ןבָאה .קלָאפ קיצנייא-ןוא-ןייא ןא ןופ דרָאמ

 זַא ,ןלייצרעד וצ ליפ ױזַא ,גנוטכינראפ רעלַאטָאט רעשידיי רעד ןופ ןרָאװעג
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 ; תונברוח עשידיי עקיטציא זיב ץלַא ןופ ןעגנורעדליש יד ןרעוו ךטווש ןוא סָאלב

 ,דמש תוריזג יד ,תומצע-קותיש סעסונַאירדנַא ,ינשו ןושאר תיב ןופ ןברוח רעד

 -עווקרַאט תוריזג יד ,הפיגמ עצרַאוװש יד ,(ישילשו ינש ,ןושאר) בלצה יעסמ יד

 ,ןרָאצ ןוא םעז סקילַאיב ,ןטייצ עלַא ןופ תועמדה-רפס רעד ,ט"תו ח"ת ,ָאדַאמ

 -- םימחרה-בא רעקידתבש רעקיצרַאה רעד ןליפַא ןוא "עּפוק , סעשיקרַאמ

 טימ סָאװ השעמה ןיממ טשינ ךיוא ךָאנ זיא ןטכָאלפעגנעמַאזוצ ץלַא סָאד

 וצ תורודל ,רעדעפ ₪ ,ּפָאק א ,ץרַאה א ןעמענ ןעמ טעוו ווו .ןעשעג זיא זדנוא

 .ןענַאטשעגסױא ןענעז רימ סָאװ תונושמ תותימ ץלַא יד טָא ןביירשראפ

 -רַאּפ עטנּפָאװַאב ךיוא ריא ןשיווצ ,עפורג רעטנָאמרעדנביוא רעזדנוא ןיא

 דלַאװ ןיא ןענעז ,אנוש ןטימ ןגָאלשעג ךיז ןוא טקיטולבעג ןבָאה סָאװ רענַאזיט

 טסעומשעג ןבָאה רימ .עמעט רעקיזָאד רעד ףיוא ןסעומש עגנַאל ןעמוקעגרָאֿפ

 רעזדנוא רעביא החכישה םלוע םעד ןגעוו גרָאז םיורג טימ רעדיוו ןוא רעבָא

 יד עטעדניבראפ ערעייז ןוא ןשטייד יד ןופ ריקליוו ןגעוו רָאנ טשינ ,קילגמוא

 ענעגושמ ,ןשידקע ,ןעגנאלש ןעוועג ןגיוא ערעזדנוא ןיא ןענעז סָאװ ,רעניארקוא

 רעשיטימעסיטנַא רעשיליופ רעקירָאײקיצנַאװצ רעד ןגעוו רָאנ טשינ ,תויח

 יד םיוא גנוקריוו ריא טַאהעג טָאה סָאװ ,"! אדישז אנ ַארוח, ןוא עיצַאטינַא

 -רעפיוא רעד ןגעוו לכ םדוק רָאנ -- סעסקיש ןוא םיצקש עשיניַארקוא עפמעט

 ןוא קילגמוא רעזדנוא וצ טקוקעגוצ ךיז טָאה סָאװ ,טלעוו יד ,טלעוו רעכעל

 ...! ןגיוושעג טָאה

 סָאװ ,טָאג : טסידאר-ןאזיטראפ רעד ,קושטלַאקַאב ךעליימ טגָאזעג טָאה

 לָאז סָאװ ,רכז א שטָאכ ןביילב לָאז ! ץוועטַאר ,םוק ! וטסזיב ּווו ! וטסגייווש

 רעזדנוא ןענייוואב לָאז סָאװ ,ןייפ רעזדנוא ןעיירשסיוא לָאז סָאװ ,ןגָאז שידק

 זַא ןוא ,ןָאטעג זדנוא ןבָאה רעדרעמ יד סָאװ ,תורודל ןביירשרַאפ ןוא קילגמוא

 ! ןגיוושעג ןבָאה טלעוו רעד ןופ רעקלעפ עלַא

 ןוא ןשטייד יד רעדרעמ-טפיוה יד זַא ,ןעז וצ טבעלרעד ןבָאה רימ ןעוו

 טגָאירַאפ ןענעז א"א ןשיטָאל ,רעניווטיל ,סעצוװָארעדנַאב יד ןפליהעג ערעייז

 2 א טימ ןעז וצ טבעלרעד רימ ןבָאה ,דרע רעשיסור רעד ןופ ןרָאוועג

 עטעקַאנ-בלַאה ענעסירענּפָא טימ עטליפעגסיוא ןענָאלַאשע רעטרעדנוה יוו ןגיוא

 . יד ןיא ןרָאװעג טריפעג ענעגנַאפעג-סגירק םלַא ןענעז ןשטייד עקיזייל ןוא

 ןטייז ץדייב ףיוא ןעזעג ןגיוא ערעזדנוא טימ ןבָאה רימ .דנַאלסור ןופ ןשינעט

 םענופ םיפוג עטױט טרעדיילשעגפיורא ןרעוו'פ יו סעסַארעט-ןַאב יד ןופ

 ךיוא יוו ,ץעק ןוא טניה עטרגּפעג ןופ הרוצ א טַאהעג ןבָאה סָאװ "קלָאפ-ןרעה,

 ןיא רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז טימ סעצווָארעדנַאב ןענַאלַאשע רעקילדנעצ

 ןאד .חרזמ ןטייוו ןפיוא ןעגנַאגעג ןענעז סָאוו ,ןענַאנַאװ-תומהב ענעסָאלשעג

 לטשער סָאד ,רבק-רעדירב םעד ןבעל ,ענרַאס ןיא ןפָארטעג ךיז רימ ןבָאה

 םנורכז ןוא ,ןייטשלרעפ לבייל ,לזנעג סחנּפ ,ןייטשלעגייפ קחצי -- רענַאזיטרַאּפ

 ןבָאה ןוא ,ןאמדלעפ ךורב ,קושטלַאקַאב ךעליימ ,יקסווָאקנַאמ ךורב הכרבל
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 ןיוש רימ ןכָאה טייצ רענעי וצ .תורצ ערעזדנוא ןביירשרַאפ וצ ןסָאלשַאב
 זא ,ןרָאװעג טכארבעגמוא ןענעז ןדיי ןָאילימ לטרעפ ַא ןוא סקעז זַא ,טסווועג
 ןרעגאל-טיוט יד ןיא .ןבילבעג טשינ רכז ןייק זיא םיפוג עקילייה ערעייז ןופ

 ןלָאמעג רענייב עקילייה יד ,ףייז טכַאמעג רעבייל םמישודק יד ןופ ןעמ טָאה

 ןטיוה עטלײשעגּפָא יד ןופ ,ןצַארטַאמ טכַאמעג רָאה-ןעיורּפ יד ןופ ,ביוטש ףיוא

 טרַאּפשעג ןבָאה רעגיז עשיטץעיווַאס יד .ןכַאזטסנוק ענעדישרַאּפ טריצודָארּפ

 ןטכיראב טלמַאזעג ןוא ,עשישטייד ןוא ענעגייא ,ןעניאור יד רעביא סױרָאפ

 ןבָאה'ס סָאװ ןעגנוטָארסיוא ןוא תוחיצר עקידתוירזכא יד ןגעוו ןטנעמוקָאד ןוא

 ןיא רעבָא .סעצווָארעדנַאב יד ןפליהעג ערעייז טימ ןשטייד יד טריפעגכרוד

 -נוא זיא ,רעגיז יד ןופ עיצאטנעמוקַאד רעטלעטשעגנעמַאזוצ רעניימעגלַא רעד

 טעמכ ,ךאװש ןוא םאלב טרעדלישעג ןעוועג קילגמוא-סקלָאּפ רעשידיי רעזד

 .ראבקרעמַאבמוא

 ןענעז המחלמ רעד ןופ בייהנָא ןיא זַא ,טנָאמרעד טשינ ןאד טָאה רענייק

 ןוא ,ןדיי טנזיוט קיצפופ ןוא טרעדנוה ןביז טימ ןָאילימ 9 ןעוועג עפַארייא ןיא

 -ײרּפשסױא רעשיטסירעלטיה רענעזעוועג רעד ןיא ןענעז המחלמ רעד ךָאנ זַא

 ןיא ןדיי ןָאילימ ייוצ ךרעב ןוא ןדיי ןָאילימ ןייא זיולב ןבילברַאפ גנוט

 ןוא סַאלב ץיצַאטנעמוקַאד רעניימעגלא רעד ןיא זיא ךיוא .דנַאלסור-טעיווָאס

 -עפמעק עלא ןיא ןדיי ןופ גנוקילײטַאבטימ יד ןרָאװעג טלגיּפשעגּפָא קיטשינ

 ןטַאדלָאס עשידיי ןָאילימ ןבלַאהרעדנַא ךרעב .ןשטייד יד ןגעק ןעיימרא עשיר

 א זיא ןובשח רעד ןוא ,ןשטייד יד ןגעק טפמעקעג ןבָאה רענַאזיטרַאּפ ןוא

 טימ דנַאלגנע ; 450,000 -- עקירעמַא ; 600.000 -- דנַאלסור-טעיוָאס : רעקידנגלָאפ

 ןעיימרא עלא עריא ןיא ןליופ ;80.000 -- ךיירקנארפ ; 85.000 -- סעינָאלָאק יד

 ןוא ןעיימרא עקירעביא יד ; 25.000 -- (ץעדַאגירב יד) לארשי-ץרא ; 150.000 --

 ןופ רענייק .ןטַאדלָאס עשידיי 1.490.000 -- לכה-ךס ;100.000 -- רענַאזימרַאּפ

 .טנָאמרעד טשינ ןובשח ןקיזָאד םעד טָאה רעגיז יד

 -םיולק ןוא רעטעג ןופ ,ןרוטלוק ןוא תוכולמ ןופ ,םלועה תומוא יד ןופ רענייק

 ןופ ,ךעלעפעש ץענָערָאוועג-דליוו ערעייז ףיוא העפשה טָאהעג ןבָאה סָאװ ,סרעט

 ןוא טניה רעביא סעקינמייח-ילעב-רעצ ןופ ,םעיצוטיטסניא ןוא סעיצַאזינַאגרָא

 סָאװ טסווועג טשינ ןבָאה ייז זַא ,ןגָאז טשינ ןָאק ייז ןופ רענייק ,דרעפ עטלַא

 עלַא ןוא ףרוטמ רעד לייוו ,ןטיבעג:עיצַאּפוקָא יד ןיא ןדיי יד ןופ טכַאמ רעלטיה

 גנוטָארסיוא-ןדיי יד זַא ,םעד ןופ טכַאמעג טשינ דופ ןייק ןבָאה רעפלעהַאב ענייז

 יד ןענעז ,טַאיװַאּפ רענראס ןופ ךעלטעטש ייר א ןיא ש"בצ ןעוו .ליצ רעייז זיא

 טרָאד ןענעז ןוא ןטַאטשרַאװ-סטעברַא עטשרמולכמ ןיא ןרָאװעג טרַאנרַאפ ןדיי

 סקעז ןיא טגיילעגסיוא עקידעבעל ייז טָאה ןעמ יוו םעדכַאנ ןרַאוועג ןסָאשדעד

 ןעוועג ךָאװ רעבלעז רעד ןיא זיא -- ,רעבירג עטיירגעגוצ סױרָאּפ ןיא ןעייר

 טנעיילעג זיא סָאװ ,עסערפ רעװקסָאמ רעד ןיא טכירַאב רעיונעג א םעד ןגעוו

 םיקרבו תולוקב ךָאד ןבָאה אפוג סיצַאנ יד .טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןרָאװעג
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 -ַאלקָארּפ ןוא תולוק יד ,ןדיי יד םימ ןעוט ייז סָאװ טרימַאלקָארּפ ןוא ןגירשעג
 ןגיוא טכַאמרַאפ ןבָאה עלַא רעבָא ,ןעמעלַא וצ ןעגנאגרעד ךָאד ןענעז סעיצַאמ

 .ןרעיוא ןוא

 -ישטייד רעד ךָאנ זיא סעינרעבוג עטעליוקעגסיוא יירד ןופ לטשער ןיילק 8

 טרָאד -- ץקווָאלאפאר עלעטעטש ןשידיי םענעזעוועג םעד ןיא ןיירא הלפמ רעש

 עשיִעפָארייא-ברעמ ןוא עשיטעיווָאס ןופ עיסימָאק עטשימעג א ןפָארטעגנָא

 לפטמ ךיז ןבָאה סָאװ ,רָאטקָאד א ןוא ,םיחלג רעקווָאלַאּפַאר ןוא ,רעייטשרַאפ

 טָאה עיסימָאק יד .םירבק-םישודק עשידיי עקיטרָא יד ןבָארגפיוא טימ ןעוועג

 ןוא ענעסָאשרעד ןגיל רעבירג יד ןיא זַא ,לָאקַאטַארפ ןיא ןבירשרַאפ רעבָא

 עשידיי יד זדנוא .רעגריב עשיטץיווַאס 2280 ןשטייד יד ךרוד עטקיטשרעד

 רעבַא רימ ןבָאה ,לָאקָאטַארּפ םעד ןביירשרעטנוא ןסייהעג ןעמ טָאה םילפטמ

 .ןענעמתח רימ ןלעוו "ןדיי עשיטעיווָאס ענעסָאשעצ , ןיירַא טביירש : טרעפטנעעג

 ..טשינ ןעמ ףראד ,טשינ טליוו ריא : טרעפטנעעג זדנוא ןעמ טָאה

 ןגעוו עיצאטנעמוקַאד רעניימעגלא רעד ןיא זַא ,ןרָאװעג רָאלק זדנוא זיא

 ,ברעמ ןיא ייפ ,חרזמ ןיא ייס ,ןדיי רעביא סנכערברַאפ עשילַאיטסעב סרעלטיה

 ,םייחפט הסכמו חפט הלגמ רעדָא ,טרעּפיהעגרעביא רעדָא ןטימעגפיוא טרעוו

 .קילגמוא רעקידארומ רעשידיי רעד -- רענייצ יד רעטנוא ןבירעצ רעדָא

 -אדיימ רעגַאלןטיוט ןיא גנוטַארפיוא רעד ןגעוו לָאקָאטָארּפ םעניא וליפא

 טרעדנוה ףניפ טימ ןֶאילימ א עי טרָאד ןענעז'ס זַא ,טגָאזעג טרעוו ,קענ

 -טיוט עשיטסידַאפ ינימ לכ ךרוד ןוא ןעננעה ןוא ןסיש ךרוד ןשטנעמ טנזיוט

 ןוא ענעגנאפעג-סגירק ץשיליופ ןוא טא ןגעק עטעדנעוועגנַא ,ןלייטרוא

 = ןגעק ןוא ,דנַאלָאה ,עיגלעב ,עילַאטיא ,ןליופ ,ךיירקנַארּפ ןופ רעגריב ןגע|

 ,ןרָאװעג רָאלק רעבָא זיא ןעגנושרָאפפיוא ערעיונעג ךָאנ .ןדיי ןוא ןכירג

 - ןשיווצ זַא ,ךיוא יוו ,ענעגנאפעג-סגירק עשיליופ ןוא ץשיטָעיווַאס יד ןופ

 ןענעז רעקלעפ ןוא תונידמ יד ןופ רעײטשרַאפ ןוא רעגריב עטנכערעגסיוא

 .ןדיי ןעוועג עלַא טעמכ

 -טיוט יד טָא זא ,רימ ןענעייל ץיוושיוא ןגעוו 1945 רָאי ןופ טכירַאב ןיא

 ןוא רעגריב עשיטעיווָאס ןקיליטרַאפ וצ ןרָאװעג טיובעג לעיצעּפס זיא קירבַאּפ

 רעגריב ,ןשטנעמ ןַאילימ ריפ ןעמוקעגמוא ןענעז טרָאד זַא ןוא ענעגנַאפעג-סגירק

 -ַאלסָאכעשט ,ןראגנוא ,עינעמור ,ךיירקנַארפ ,ןליופ ,דנַאלסור : רעדנעל יד ןופ

 זיא סנבעל ענעטינשרַאפ ןָאילימ ריפ ןופ המישר רעד ןיא .עיגלעב ןוא ץיקַאװ

 ורַא זַא טסוװַאב ןעוועג זיא'ס שטָאכ ,דיי ןעמָאנ רעד טנַאמרעד טשינ וליפא

 יד ןופ ןדיי ןעוועג ןענעז ץיוושיוא ןיא ענעמוקעגמוא יד ןופ טנעצַארּפ 0

 רעדנעל עטנַאמרעד

 ןברוח ןשידיי רעזדנוא ןטלַאהַאבסױא רעגיז יד ןבָאה ןפוא ןבלעז םעד ףיוא

 -נעכוב ,ןעזלעב-ןעגרעב ,ואכאד ןופ ןרעגַאל-טיוט יד ןגעוו ןטכירַאב יד ןיא ךיוא
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 -םייווצ יד ,עקיטייז יד ןיא ,ןטכירַאב עלעיציּפָא-טשינ יד ןיא זיולב .ַא"א דלַאװ

 .ןברוח רעסיורג רעשידיי רעד ןרָאװעג ןכָארטשעגרעטנוא אי זיא טרָאד ,עקיגנַאר

 יד ןרָאװעג טפשמעג ןענעז'ס ּוװ ,סעצָארּפ רעגרעבנרינ םעד ףיוא וליפא

 םענערָאװעג-בורח ןטירד ןופ םיגיהנמ ענעגושמ יד ,םיפרוטמ ץעשיצַאנ עסיורג

 ערעייז ראפ ןובשח ןבעגוצּפָא ןרָאװעג טרעדָאפעגּפױא ןענעז ייז ןוא ,ךייר

 ןופ ךשמב זיא סעצָארּפ ןקיזָאד םעד ףיוא וליפא -- ,םישעמ עקידתוירזכַא עדליוו

 ןעמ ןוא רעקידלושַאב רעשידיי ןייק ןרָאװעג טזָאלעגוצ טשינ רָאי ןבלַאחרעדנַא

 זדנוא טימ סָאװ ,ךעלטייד ןוא ןּפָא ןענַאמרעד וצ ןטימעגסיוא טעמכ ךיוא טָאה

 ,תורצ עדמערפ ןופ ןעמַאר יד ןיא ,טרָאד טָאה ןעמ .ןרָאװעג טכַאמעג זיא ןדיי

 טָאה לָאמ קיצנייא ןוא ןייא זיולב ןוא ןטיוט עשידיי ערעזדנוא ןעגנולשעגנייא

 ,קילגמוא ןשידיי ןגעוו טדערעג ןַאסנָאשזד רַארוקָארּפ-טּפױה רענַאקירעמַא רעד

 עטַאד יד ןרָאװעג ןבירשרַאפ עקַאט זיא'ס ןוא 1945 רעבמעצעד ןיא ןעוועג זיא סָאד

 ןַאד טָאה עטקידלושַאב יד ןופ רענייא ."גָאט רעשידיי רעד, סלַא סעצָארּפ ןתעב

 .ןדיי יד ןופ םירוּפ ןייא ךָאנ זיא גָאט רעד זַא טגָאזעג

 ,ןברוח ןסיורג םענופ תודע עקידעבעל עטלייצעג יד ,רומ ןפראד רעכירעד

 יד ןלָאז .ןכרוה ןשידיי רעזדנוא ןופ ןטייקליורג עלַא ןביירשרַאפ ןוא ןלייצרעד

 זדנוא יי םעד ךוב ןקיזָאד םעד ןיא ךיוא א תורוד עקידנעמוק עשידיי

 -כרוד ןבָאה רימ פָאוו געוו-תוינערוּפ ןקידמירוסי ןוא ןקיליורג םענעבירשַאב

 - יד ןעוועג ןענעז'פ רעוו ךעלטייד ןוא רָאלק ןסיוו ייז ןלָאז ןוא טכַאמעג

 יוזַא יוו ןסיוו ךיוא ייז ןלָאז .טעדרָאמעג ןוא טקינייפעג ױזַא זדנוא ןבָאה סָאװ

 קיטומ ןוא שידלעה טקידייטרַאפ ,אנוש ןטימ ןגָאלשעג ךיז טָאה זדנוא ןופ לייט א

 ךיז ןבָאה סעדרָאה עדליוו עפיורג לייוו ,ןעמוקעגמוא ןוא דובכ ןשידיי רעזדנוא

 ערעזדנוא ךָאנ ןוא טולב שידיי רעזדנוא טשרודעג ןבָאה ייז ,זדנוא ףיוא ןפרַאוועג

 .ןיילא ךיז טעדרָאמעג ייז ןבָאה ןטיוט

 -דלַאוו םעניילק םעד ןופ ףערטנעמַאזוצ ןטשרע םעד תעב ,לארשי תנידמ ןיא

 יד ,ןעמַאזוצ רימ ,םיקיתו רעציװָארבמָאד יד רעדירב ערעזדנוא טימ לטשער
 ןנעז דניירפ ןוא רעטסעווש ,רעדירב ,ןרעטלע סנעמעוו הטילפה-תיראש ץניילק
 טקירדעגסיוא םָאזניימעג ןבָאה -- ץיווָארבמָאד ןיא ןרַאוועג ןטינשרַאפ עלא

 ןופ רעדעי סָאװ ץלַא סָאד טרָאװ ןטקורדעג םעד ךרוד ןקיבייאראפ וצ ןליוו םעד
 ןקידלטעטש ןגעוו ןוא םוקמוא ןופ הפוקת רעד ןגעוו טקנעדעג ןוא טסייוו זדנוא

 יד םורַא טמענ ךוב-רוכזי רעזדנוא ןופ לייט רעטשרע רעד .ןברוח םעד זיב ןבעל
 רעגייטש-ןבעל ןוא ןטלאטשעג ךיוא יוו ,רבע ןטנעָאנ ןוא ןמייוו ןופ הפוקת

 טרָאד טרעוו סורא יוזַא ןוא ,המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא םעד זיב
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 ךוב רעזדנוא ןופ לייט רעטייווצ רעד .ןבעל סָאד ןבירשראפ ןוא טרעדלישעג

 ןעגנורעדליש ןוא ןטקַאפ ךיוא יוו םוקמוא ןופ ןוא ןייפ ןופ תונורכז םורא טמענ

 ןוא םיוט ןופ םקניפ רעציווָשרבמָאד רעזדנוא זיא סָאד -- הרובג ןוא המקנ ןופ

 תנידמ ןיא גנובעלפיוארעדיוו רעד זיב המוקת ןוא הרובג ןופ ,המקנ ןוא םוקמוא

 .לארשי

 הבצמ סלא ןעניד ףרַאד ןבירשרַאפ ךוב-רוכזי םעד ןיא זיא סָאװ ץלַא סָאד

 "! קלמע ךל השע רשא תא רוכזת ןעמל, ןוא סנבעל ענעטינשרַאפ יד רַאֿפ

 א

 -מָאד רעד ןופ הדע ץצנַאג יד הכרבלו הבוטל ןרעוו ןבירשרַאפ ָאד לָאז ןוא

 -עגטימ טָאה סָאװ ,תוצופת יד ןיא ןוא לארשי ןיא הטילפה-תיראש רעציווָארב

 רעד טמוק חוכ-רשיי ןקיצרַאה א .ךוב-רוכזי רעזדנוא ןבעגסױרַא םייב טעברַא

 טעברַא רעקיזָאד רעד ןבעגעגרעביא ךיז טָאה סָאװ ,םינקסע ץּפורג רעניילק

 ןוא ןטעברַאַאב ךרוד ,תונורכז ןביירש ןוא לַאירעטַאמ ןעלמַאז ךרוד ,שפנו בלב

 ןבעגעגקוועַא ןבָאה ןוא ,ןעגנוביירשאב ןוא ןלַאירעטַאמ עטקישעגוצ ןריגערָאק

 ,הפי ןוא זעוב גרעבנזייא : (ב"א ןטיול ןענעז סָאד) גנוגנערטשנָא ןוא טייצ ליפ

 ,סחנפ לזנעג ,הרימ ןוא םהרבא (רוד-ןב) רעדניב ,םייח ףסוי (ישפוח) לגייב

 ןַאמאלאס ,םייח רעגיה ,לאומש ןַאמצלַאז ,קחצי (רנבא) רענייוו ,לאלצב ןַאמצלָאה

 ןוא םהרבא לעקנערפ ,ריאמ ןושיילפ ,קחצי ןייטשלעגייפ ,קחצי (ךיירכיוה)

 -ערָאק ןוא ןטעברַאאכ ראפ לאומש ןַאמצלַאז ךרובי דחוימבו .הדוהי סעקצַאצ

 לאירעטַאמ םעד ןופ לייט ןסיורג א ןריג

 .ןמא דעו םלועל הכרבה םלוכ לעו

 ןייטשלעגייפ קחצי
 רענַאזיטרַאּפ ענעזעוועג יד ןופ ןעמָאנ ןיא

 עשוהי ינזאב םישו רפסב ןורכז תאז בותכ השמילא הוהי רמאיו..

 "לע ריייכ רמאיו.. ; םימשה תחתמ קלמע רכז"תא החמא החמ"יכ

 .רוד רודמ קלמעב הוהיל המחלמ הי ספ

 (הי--די ,ז"י תומש)
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 ..טילֿפה אוביו

 ד"יה ,ותחפשמו רשכ החמש 'ר רכזל

 ..ןליכהל םדאה בל לכויש ידכמ ןוסאה לודג ..העמדה רוקמ שבי ...ונבל םטאנ

 ...ותוכבלמ רבשה לודג

 לכה אל ,םנמא .היילשהה התיה החונש ינפמ ,ונמאה אל :רמאיהל תמאה הנתינ

 לש םיטעמה םידירשה הצרא עיגהל וליחתהש דע ,ונדרי אל םימיאה םוהתלו ונעדי

 םיטילפה ירבד ,ןכא .ונלו םהל וללוע המ םואתפ ונוניבה זא ...טילפה אוביו .הציבורבמוד

 .וננדבאו וננברוח תואיצמ ,הימורעמב תואיצמה לכ תא םכותב םילפקמ

 תכשח תא רבעו םייחב ראשנש ימ ,ךא .םיטילפה הארמל םדה תתושו בלה באוכ

 לכ ירחא יכ ,הלועה שמשה רוא תא האור אוה .הלואגה-םוי תא תוארל הכז ,הלילה

 םיתמה אל, -- ופסינש ונריקי םע אוה ןכ אל .החירזה לש רותה אב העיקש

 ...דוע הארנ אל םתוא ,*הי וללהי

 הרייע התיה-היהש ,התבל םאו ונבל בא רפסי ,שובכ באכב םא יכ ,םירבד בורב אל

 תוירזכאב םייחה ןמ ולזגנ ,םייפכה-ייקנ ,םירשיה הידוהי .דוע הנניאו הציבורבמוד

 ,וחבטנ הציבורבמוד ישנא .ירבעה םעה ינב םתויה םושמ קר ,םפכב לווע אל לע ,ןודזבו

 .רפע דע ואכודו ולפשוה ,םדא-יאמט ידיב ולקסנו ופרשנ

 תרוסמה לע תותתשומ ,ןנימב תודחוימ םייח-תורוצ הציבורבמודב ושביג תורוד

 -- םפוג .הנומא לש רוא -- םינפב ךא ,הכושח האנשו תולד התיה ביבס .תדה-תווצמ לעו

 הרוצ םלצא ושבל הלואגל םיעוגעגה .תודפלו חישמה-תומיל -- םחור ךא ,הערה תולגב

 תידוהיה תלחגה הרמתשנ ,הציבורבמודב ויהש ,םילדה רמוחה-ייח ךותב .תישממ

 הינוב-הינב תורשע םה ךכל םידע .תינויצ המשגה לש הבהלל םימיה בורב החקלתנו

 .תשדוחמה תדלומב

 ,תוינערופה-תליגמ לש השדח העירי ונינפל ללוגמ ,הציבורבמודמ שדח הלוע לכ

 תוקונית לע וסח אל םיאמטה םיחצורה .אוה רוהטו שודק -- םדהו .םדב הבתכנ רשא

 ומרז עמדו םד תורהנ .םלוכ לע הלערתה סוכ רובעתו ,םידליו םישנ לע ,םישישיו

 הכוסנ תישירח הגות ...תעכו .ונילע ברחנ ונמלוע -- תימע אלו תיב אל .ברעו יתשכ

 ..ינראסב ףתושמה רבקה ןיבמ תעמשנ הקד הממד ...תילפרע הגות ...הרייעה לע

 ..םש םמוד לכה -- הציבורבמודב

 לכה התע ...םינפל הז היה ירה ,םייוואמו תומולח םעפ ויה םא ?רבדה היה יתמ

 ..ןידה תא קידצהל ןוצר וליפא שיו ,לפרעב הטול

 םתוא ,ןוזח-ייוור ,םיגחהו תותבשה תא חכשנ הכיא יכ ,הצרנ ףא םא ,חוכשל השק

 ורבעש רעונהו-תודליה-ימי תא ,באכה תאו קוחצה תא חכשנ הכיא .הציבורבמודב וניליב

 םיבישקמ םהשכ ,תסנכה-תיבב ובשיש ,םיבוטה םידוהיה תא חכשנ הכיא .םש ונילע
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 חעמד דימת ולעה תדלומה לע םירבדה ...ןויצל תויפוצ םהיניעו *םעה-יחילש, ירבדל

 תועקושה תוזפומ שמש-ינרקכ ,םיגחו תותבש לש תורנ חכשנ הכיא .םהיניעב תלאוג

 ,תושרדמ-יתב חכשנ הכיא ...ןהילע תוכרבמ אמא ידיו ...תישארב-ישעמ תושרבנו ...ןטיאל

 םירציו תושגר ..תונושה רעונה-תועונתו תוגלפמה ,ןבר-תיבד תוקוניתל "הבישי,ה

 רשאכ ,חכשנ הכיאו בלב תורח לכה .ונניאו היהש המ לע םיעוגעגו ןוגי ,םיצצורתמ

 .ברחנ הז ונמלועש הרכהה-באכ קר ראשנ

 רוא -- בחרמה לא תאצל והמכ היריעצ לכש ,הנטק הרייע ,הרואכל ...הציבורבמוד

 ךותב זכיר ,*תוברת, לש ודוסימ ,רפסה-תיב .המכחלו הרותל זכרמ ,הב ונכש תעדו

 תסנכה-יתב .הלואגלו הייחתל שדחה רודה ןוצר תא לשיחו ריעה ידלימ תואמ וילתכ

 יתאלפתה דימת ;'וכו לודגה תסנכה-תיבו *רעקסירט, ,"רענילאטס; ,*רענזערב,ה לש

 להקו ויללפתמל האי שרדמ-תיב -- וצרוק דחא רמוחמ יכ ,םהיניב לידבהל יתעדי אלו

 םש ודמע ,םיקסופו ס"שב םיסרכ ואלמש ,םיגלפומ םינדמל .ושרדמ-תיבל האי םיללפתמ

 היגוס עצמאב ףא םימעפל ,םינצילו םיליכשמ ,ישמ-יכרבא ."ץראה:םעגל םיכומס

 .םלוע לש ומורב םידמועה םיניינע לעו ,אה לעו אד לע ןילוח-תוחיש םש ולהינ ,הרומח

 םהימי לכ .ירבעה םעה לש הרדשה דומע ץפּונ ,הלא תורקי תושפנ לע ץקה ץיקה

 ונירבח ,ונידידי ,וניתוחפשמ ,ונירוה .לאגיהל וכז אל ךא ,ןויצל םשפנ תא וניריקי ואשנ

 םילשוכ ץמא :םימחרה יהלא לא ונתליפתו .ונתלואג ןוזחל םיפתוש ואשי -- ונירכמו

 ...םילבא םחנו

 לזנעג סחנפ

 םירוסיה תליגממ םיקרפ

 אובכמ .א

 יננה ,יצאנה ןוטלשה תפוקתב ונריע-יבשות לע רבעש המ ,היאר דעכ ,ראתל יאובב

 : תולאש המכ ימצעל ריהבהל הסנמ

 ? הלק הרוצב םממז עצבל םיחצורה ולכי הככיא .א

 ? תונברקה רפסמ תא ןיטקהל ידכ ,תושעל היה רשפא המ .ב

 ? רדסב וגהנ ,"טארנדויה, ישנא ,םינקסעה םאה .ג

 ?ורבחל םדא ןיב הרזע התייהה .ד

 ? תימצע הברקה ייוליג םג הב ויה םיבורקלו החפשמ"ינבל הגאדה םאה .ה

 .ןדיצבש תונקסמהו תודבוע תעיבק ןלהל

 םיבשותה לש םסחי תא ןובשחב וחקל םה ,םידוהיה תא דימשהל ושגינ םיצאנהשכ .א

 ; המיזמל תיביטקא תודגנתה םיבשותה וליג הינדו דנלוה תוצראב .וז הדמשהל םירצונה
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 הניארקוא-ןילופ לש ןודנה בחרמב :שחרתמל םייביספ וראשנ ןהיבשותש ,תוצרא ויה
 -תוצראמ םידוהיה וזכור המל ,רבתסמ ןאכמ .םיחצורל תיביטקא הרזע םיבשותה וליג
 לש הימוחתל --- תאזכ הדימב םייצאנ הלועפ-יפתשמ ועלגתנ אל םש -- תונוש הפוריא

 .הליעפ םידוהי-תאנשב המחלמה ינפל הנייטצהש ,ןילופ

 ליעפ קלח וחקלו חצרה םויל דיאל-החמשב םירצונה םיבשותה ופיצ ,הציבורבמודב

 תא תשרלו םידוהיהמ רטפיהל וצר םה ,הלודגו תשרשומ התיה םידוהיל םתאנש .גרהב

 םהירכמ תא ולדישו "דסח תושעל, ורמיתהש ,הביבסהו ריעב ,םירצונה ןיב ויה .םשוכר

 םידירשהשכ ,האושה-םוי רחאל ,םלוא .םעז רובעי דע ,שוכרה תא םהידיב דיקפהל םידוהיה

 ידיל םורסמו רק קשנב וללה םושגפ ,םהינכש ידיב ודיקפהש םידגבהמ שקבל ואב

 .הסחמ ןתמבו לכאמב םיטילפל ורזע םייוגה ברקמ םידיחי קר .הרטשמה

 הריעה ועיגה ינומהה חצרה םויב .ונייח םתא רשא ,"םייוג,ה שפנ תא ועדי םיצאנה

 וטשפ האושה-םויב .םיניארקוא תואמ המכ ידי-לע ורזענש ,םינמרג תורשע המכ קר

 ,טלמיהל וסינש ,םידוהיל לועשמו ליבש לכב ובראו םיכרדב הביבסה לכמ םירצונה

 .םהיפדורל םריגסהל ידכ

 -ילולעת : םינוש "ךוכיר-יסיסכת,ב םינמרגה ושמתשה הדמשהה-תכאלמ לע לקהל ידכ

 רומשל םהל ורזע הלא םיעצמא .אוש-תוחטבהו העגרה-ינורמת ,םידב-ירופיס ,היעטה

 -םויה תויוללעתהה ,םנמא .הדמשהה ינפל וילעב ידי-לע עגפיי לבל ,ידוהיה שוכרה לע

 ןוצרה םלוכמ לטינ ןמזה תצורמב .םיימשה ןמ סנל וכיח לכה םלוא ,תושידאל ומרג תוימוי

 .םיישפנהו םייסיפה תוחוכה תסיפאל ועיגה יכ ,תויחל

 הדמשהו-חצר-ישעמ לע תועידי ונגתסה ,העגרהה תונויסנו תושחכהה תורמל .ב

 ינולפ םוקמב :םינוש "םיקומינ, ולעהו עומשל םהינזא ומטאש ויה .םינוש תומוקמב

 "הפי גהנתנ, םא ; שוביכה אבצ תוארוהל ותייצ אל ינומלא םוקמבו םיטסינומוק ויה

 ,תוממוקתה לש הרקמב יכ ,ונעטש ויה .סנ שחרתי םיתניבו הריזגה עור תא תוחדל חילצנ

 "םיטסיביטקא,ה ועפשוה אל וליא .םידוהיה לכ לע םעזה ךפשיי תינומה החירב וא תודגנתה

 יאדו ויה -- תודגנתהו תוחירב ןוגריאל ןוכנה ןמזב םירסמתמ ויהו ,וטיגב בלה-ישחר לכמ

 .וראשנשמ רתוי םייחב םיראשנ

 ,עיגרהל םוקמב .הלצה ןעמל םקלח םורתל םילוכי ויה םה ףא ,"טארנדויה, ישנא .ג

 ,תויעגר תולקה תרומת םידיחי-םיטילש תוצפל ידכ ,ךרע-יצפחו םייפסכ םילטה תובגל

 רוסמלו םירחא תומוקמב השענה תא ררבל םיכירצ "טארנדוי,ה ישנא ויה הז םוקמב

 .ושפנ תא ליצהל דחא לכ הסני ןעמל ,םיבשותל הנמיהמ היצמרופניא

 םירחא תומוקמב השענהמ םהינזא ומטא םה .םיברה תא ועטהו ועטוה הלא םינקסע

 ,"םיבוט םידלי, תויהל ופיטה םה .םולשב רבדה רובעי "ונלצא, יכ ,הילשא םמצעל ורציו

 ונימאה אל םה םג יכ ףא ,שרוד לכל די-תונתמ רזפלו תוארוההו תושירדה לכ רחא אלמל

 לכל קיזהל הלולע "רדג-תצירפ, לכש ,וששח םה .ךורא חווטל הלצה םושמ ךכב שי יכ

 .םמצע *טארנדוי,ה ישנאל לכ-םדוקו םידוהיה

 הרזע תשגהב הציבורבמוד ידוהי ונייטצה ,וטיגה תפוקתב םג ןכ ,םינמזה לכבכ .ד
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 תורבחתהה ןפ ,וששחש ויה .הז ללכמ תויטס ויה ,תורעיבו החירבה ןמזב ,םלוא .םיקקזנל

 םישולק ויה ,םייחב ראשהל םידדובה לש םייוכיסה םג יכ ,רתוי דוע דיבכת םירחא םע

 ,תיפסכ האוולה ,ןוזמ ,תוסכב -- יהשלכ הרזע טישוהל היה ןתינ דוע וטיגה ימוחתב .דאמ

 םיטלמנה ורזפתנשכ ,םלוא .םירכמלו החפשמל הגאד תולגלו -- ב"ויכו הלחמל הפורת

 ...אוה ופכב ושפנ תא םשו רוויעה ולרוגל דחא לכ דמצנ -- תורעיבו תודשב

 םירקמ ויה ,וידחי דימת תויהל ולדתשה החפשמ-ינבש ,תיללכה העפותל דוגינב .ה

 החפשמה ינב לכ ; הגירהה-םויב הטלמנש החפשמ יתיאר .םה םלרוגל םיבורק תרקפה לש

 ,לפנו דחא לשכ הנהו .םהילעמ ךתינ םירודכ לש רטמשכ ,םיצרו הזב הז םיזחוא ויה

 -- יכבב קונית ץרפ אובחמ ךותב רשאכ ,הרקמל דע יתייה ...ץורל וכישמה ראשה וליאו

 השאה הארמ ...הלוכ הצובקה תא ןכסל אל ידכ ,הנטב-ירפ תא הידידומב הקנחו םאה החקל

 םאה -- םויה דע עדוי יניאו ,דימת ירחא םיפדור הינפ עבמו היניע טבמ ,רעשה-תעורפ

 .יתיאליע הרובג םושמ וא תעדה-ףוריט םושמ הז השעמב היה

 חמקה"תנחט .ב

 םירעב התיהש יפכ ונריעב בערה תקוצמ התיה אל ,םיידוהיה הנחטה ידבוע תוכזב

 ,הנחטל רשקב טייר "שטיודסקלופ,ה םע םירבדב ונאב םינמרגה תסינכ םע .תורחא

 הנחטה תא ריזחהל טייר םיכסה םייוסמ םולשת תרומת .םיסורה תפוקתב המאלוהש

 תקפסאל שרפוי חמקהמ 25%7ש ,יאנתב ,(ןמיינו ןמרב ,ליזנג תוחפשמ) םימדוקה הילעבל

 ,הנשל ג"ק 200 רשאמ רתוי אל ןוחטל יאשר רכיא לכש ,גייס עבקנ ןכ-ומכ .ינמרגה אבצה

 .(אבצל הרסמנ לוביה תרתי) ותושרבש המדא רטקה לכל

 "שרפה,ה ..םימשור ונייה לכה תא אל יכ ,םינמרגל ונרסמ תושרפהה לכ תא אל

 םירטושה ליבשב ןכו ,םיידוהי דסח-תודסומו "טארנדוי,ה יכרצל שמיש ,לבקתמ היהש

 .ונידיב הנחטה תא םייקל ידכ ,דחוש ןתמו םיידוהיה

 ןגדה תא .םעפ-אל וז "הרבע לע ונרבע, ונאו ,םידוהי ליבשב ןגד ןוחטל היה רוסא

 תורתסומו תופיקע םיכרדב םיריזחמ ונייה ןוחטה חמקה תאו יאשחב ונילא םיאיבמ ויה

 התשענ ,ולא םיכרדב ,םידוהיל חמקה תקפסא .ול הצוחמ התיה הנחטה יכ ,וטיגה ימוחתל

 הכומסה רצחל חמק-יקיקש ריבעהלו םיפיקזה לע םירעהל ונחלצה ךא ,םויל םוימ השק

 .םידוהיה ידיל עיגמ חמקה היה םשמ ,יקסנ'צורמז לש

 הדהאב םידוהיה לא סחיתהש ,ימוקמ ירצונ ,קי'צלירבג הנמתנ הנחטה להנמכ

 בייל ,ןמיינ סחנפ ,ןמרב :תועיבקב הנחטב ודבע ינממ ץוח .םירבד המכמ ןיע םילעהו

 חמק ג"ק 80 היה ורכש) רמושכ שמיש הבלוב קחצי .דנלוס יבצ ,ןמיינ םהרבא ,ןייטשלרפ

 ודבעש םירצונה םילעופה .םיפסונ םידבוע חלוש "טארנדוי,ה היה םעפל םעפמ .(שדוחל

 הקיתש רכש -- םידוהיה תאמ תדחוימ תפסות םג ליגרה םרכשל ףסונ ולביק ,הנחטב

 .הנחטב השענה לע

 םעפ .הנחטהמ םיקלתסמ םידוהיה ויה ,הריעה םיעיגמ ויה *ופטסיג,ה ישנא רשאכ

 ליבשב םיילענ גוז תנתמ ידי-לע *ויפ תא ונרגס, -- ןוזמה ינינע לע יזוחמ חקפמ אב
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 ,ונידיב הנחטה תא םייקל ונכשמה ךכ .אלוממ ריזח-רוג חקפמל ונתנ תרחא םעפ .ותשא

 םיבער םישנא םיחילצמ ויה םוי-םוי .םידוהיל רתויב בושח םויק-רוקמ השמיש יהו

 .םיקלתסמו הת סוכו ןוזמ תצק םש םילבקמ ויהו הנחטל רודחל

 ..הנחטה תוחתפמ תא ול רוסמל ינממ שרדו קי'צלירבג אב הדמשהה ינפל םוי

 כויא"תורושבמ 3

 תא ולשהש ויהו ךכב ונימאהש ויה .ודמשוהש תוליהק לע תועומש עיגהל וליחתה

 םיטחוס ויחילש ויה םעפב םעפ ידמו עיגרה "טארנדויה, .ונילע חספת הערהש ,םמצע

 ןורחאה הז .(םיטילפה ןמ ידוהי) יקסלובא "ןלדתש,ל תאז םירסומו ךרע-יצפחו ףסכ

 .העגרא-ירבד ויפבשכ םשמ רזוח היהו ,רוזיאה יניצק ןיב ,ינראסב םינומלש קלחמ חיה

 ךרע-יצפח קפסל תושירדב "טארנדוי,ה לא ,תובורק םיתעל ,םינופ ויה םינמרגה

 םידקופ םינמרגה ויה םוי ותואמ יכ ,תושירדה וקספ 1942 טסוגואב 15 םויב .םיָּנוש

 .םהיניעב ןח אצמש המ לכ םיחקולו םיתבה תא םמצעב

 בצייתהל םהיתולגע םע םיירפכ 200 ונימזה םינמרגהש ,תועומש ועיגה טסוגואל 22-ב

 תא לביקו שרד ,רומאכ ,קי'צלירבג רשאכ ,הגירהה ינפלש םויב .שדוחב 26 ,'ד םויב

 יכ ,ריעב רחמ תויהל אל םכל ץעיימ ינא, :ןמיינ סחנפל רמא אוה ,הנחטה תוחתפמ

 ןחוט .ןכ ינפל עובש וז הרושב ונילא העיגה ,רבד לש ותמאל ."שחרתהל דיתע "והשמ,

 .הקשמב ויתדביכו ש"יי קובקב יתאצוה .החישב יתא סנכנ ,הנש 20"כ ונלצא דבעש ,ירצונ

 ,םכגרהל םידמוע ,םכילע יל רצ, :רמאו תוכבל םואתפ לחה ,תוסוכ המכ התשש רחאל

 התע ; ךתחפשמ-ינב ליבשב הסחמ-םוקמ ןיכמ יתייה ,םדוקמ ךכ לע םתבשח וליא ; לבח

 ."הסחמ ךל אוצמל לדתשא ,רפכל ילא עיגהלו טלמיהל חילצת םא ;רבכ רחואמ

 תברקתמ האושה .ד

 לטוהש רצועב םידוהיה וחיגשה אל ברעב וב .תועומשה ורבג טסוגואל 24 םויב

 םיבכוכהו ריהב היה ברעה .תדוכלמב םירבכעכ וצצורתהו תובוחרה תא ואלימ םה ,םהילע

 ,יקסבורקוד רעיל טלמיהל יל ץעיי אוהו ןמיינ סחנפל יתסנכנ .לעממ םימשב וצצונתה

 "ופטסיג, ישנא 18 ועיגהש ,רסמו ןרוגנדליג םייח סנכנ םייתניב .םשל עיגי אוה םגש ,ורמאב

 .ריעה תא ופיקה םייניארקוא םירטוש לש רכינ רפסמ יכו ןיבורוול

 חדקא היה וסיכב .ןמיינ סחנפ םהיניב ,רצועה תרפה לע שיא 50-כ ורצענ ברעב וב

 וררחוש ,רקובב 6-ב ,תרחמל .חדקאה תא קרז םש ,שומישה-תיבל תאצל תושר שקיב אוהו

 .הריפסה יכרצל זוכירה םוקמב ףסאתהל ווטצנ םלוכו םירוצעה לכ

 ,ורמאב זלה ועיגרה ,תועומשה רשפל ולאשו ינמרג ןיצקל הנפ "טארנדוי,ה ר"וישכ

 תוחורה תא הבר הדימב עיגרה רבדה .דחא ףא לש ושארמ לופית אל תחא הרעש ףאש

 ,רצועה-תרפה ןוועב םירוצעה לש םרורחיש תדבוע .ךכב ןימאהל ותפתנ םיברו תורעוסה

 ,םולשב רובעי לכהש תועומשה תא איה ףא הקזיח
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 ימא תאווצ .ה

 יתיאר .רערעתנ התואירב בצמו הירטנזידב ימא התלח לוסיחה ינפל רפסמ םימי

 :התנע איה ךא ,לוכאל התוא יתלדיש .לוכאל הלדח םאהש ,יל הרסמ יתוחאו תכעוד איהש

 קלחתש ,חמק תומכ התושרל יתדמעה "? בערב םישנא םיעווג יביבסשכ תאז השעא דציכ;

 בורל ךא ,והשמ המעט ,תיבב ההוש יתייהש ,תוטעמה תועשב .לכאת איה םגו םיכרצנל

 הל ןת, :ילא רמאו התוא קדב אוה ךא ,(ץיבונמור ר"ד) אפורה תא יתאבה .המצ התיה

 אפורה תא יתשריג ."תומת איהש בטומו ונלוכ תא ולסחי רפסמ םימי דועב אלה ,תומל

 .התוא אפירו הב לפיטש .יקסבונילמ ר"ד תא יתאבהו הזה

 שחרתמב השיגרה ימא וליאו ןשי אבא תא יתאצמ ,ןורחאה ברעב התיבה יעיגהב

 םואתפ .הנהו הנה יתכלהתהו חורבל דמוע ינגהש ,הל עידוהל יתיצר אל .הרע התיהו

 חק .ךשפנ לע טלמיה ,ינב ,התא .שחרתהל דמועש המ ינא תעדוי, : הרמאו ימא ילא התנפ

 ךא ,ךיחא םע שגפית ילוא .םילפשה םהישעמ תא םיברב םסרפתו יניחצור תאמ םקנ

 ."ןאכ תראשנ ינא -- בל םישת לא ילא

 לכ ופסאנ ,הדמשהל ,ינראסל ,וטיגה יבשות ,םידירשה תא תבכרב וריבעהש רהאל

 "טנאלפ,ל ואבוה הלא לכ .ימא םג םכותב ,וטיגה םוחתב וראשנש םינקזהו םישולחה

 .ורונ םשו

 וטיגהמ החירבה

 ידוד תיבל יתשגינ רשאכ ,ברעב 11 התיה העשה .תיבה תא יתאציו ימאמ יתדרפנ

 ,רתלא םהרבא :ונילא ופרטצה .םהרבאו הדוהי :וינב ינש תא יתא יתחקלו לזנג קחצי

 ונתצובק התנמ דחי .ןמרב לאיחיו ןוגליוו לאומש ,ןוזיבונ ,ראיניו בייל ,גרבנזור החמש

 ,תויריב ונילע וחתפשכ .ריעה תא ינאציו תורצחה ךרד וניכרד תא ונישע .םישנא העשת

 הליסמב אל -- יקסבורקוד רעיה רבעל ונכרד תא ונישע תויריה ךושכ .ץראה לע ונחטתשה

 .הפורק רפכה תביבסב .הינבוקלוול ונינפ .ךרדב תורמשמ ויה יכ ,הרשיה

 העשב .צ"החא תועשל דע םוקמב ונבכשו בוהצה יאלטה תא ונוריסה ,רעיל ונעיגהב

 וניצר .הדובעמ םירזוח ונא וליאכ ,הריעה ונינפו יאלטה תא בוש יונמש ,ונמק ,ךרעב 3

 םהו הפורק רפכה ינב לש הרובחב ונלקתנ רעיה יתכריב ךא ,ריעב השענה לע עדווהל

 םייפגמה תא יתרסמ ינא .ונידגבמ קלח םהל רוסמלו ונמצע תא תודפל ונצלאנ .ונופיקתה

 ונידיב ולפית םא, : םרמאב ונתאמ ופריה םידדושה .ב"ויכו רדוס וא ,ליעמ ורסמ םירחאו

 ."ונתעושי אובת םכמד תכיפשב קר יכ ,םכלוכ תא טוחשינ תינש

 ידוהי לכש ,הרפיסו לכוא ונל השיגה הייוגה ."םירוטוח,ה דחאל ונסנכנו ריעל ינרזח

 .טלמיהל םתוסנב ,ריעב וגרהנ תורשע המכ יכו ,וחצרנ םשו ינראסל ולבוה הציבורבמוד

 םוקמ ונליבשב ןיכי ,ילוא ,אוהו ,ותדובעמ הלעב בושי רשא דע תוכחל ונל הצעי איה

 ,גרבנזור תצע יפל .אוה טרחתה ןכמ-רחאל םלוא ,תוכחל ראיניו בייל עיצה הליחת .הסחמ

 .רחא הסחמ-םוקמ םמצעל שפחל ,ונתאמ וכלהו ונפ םהינשו

 םיעגי ,םיפייע ונייה יכ .ונלשכו ונכלה .יקסבורקוד רעיל בוש ונינפו העבש ונראשנ
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 -החווצ-לוקל ונררועתה רשאכ ,רקובה-רוא דע ונבכשו ונרצענ ברע תונפל .םיבערו
 ךורב תשא לש ויה תוקעצה .תויריו תוקעצ ונעמשו המדאל םידומצ ונראשנ .שואיו
 גרוהל ןתאיצוהו ןתוא הספת הרטשמהש ,ןייטשגנוי עשוהי תשא לשו התבו ןישורבוד
 םיטילפ םש ונשגפ יקסבורקוד רעיל ונעגהשכ .ונצבר םש םוקמ ותואמ רטמ םישימחכ
 ולבוה ראשהו וטלמנ שיא 500-כ יכ ,ונל עדונ םהמ .םידליו םישנ ,םישנא -- םיבר
 .ינראסב חבטל

 רעיה יכבנב .ז

 ךות לא האב הניא הרטשמה זא -- ,הלילב החוטב רתוי איה רעיב הכילהה

 ונבזעל ותעדב יכ ,ונל עידוה ןמרב לאיחי .סידנרב תא רעיב ונשגפ דחא הליל .רעיה

 -םוקמ אוצמל םהל לקייש ,ובשח םהינש .רחא םוקמב ולזמ תא שפיח סידנרב םע דחיו

 ןוזיבונו ןוגליוו וכלהו ונפ םהירחא .הלודג הצובק ךותב רשאמ ,םיינשב םתויהב ,הסחמ

 .דבלב םישנא 4 וראשנ ונתצובקבו

 סידנרבש .העומש ונתעיגה ,ונתא הדירפה תרחמל .רעיב םימי השולש ונבבותסה

 ידיזלע םירחא לש םתומ רבדב תועומש ונילא ועיגה ןכ .םדי לע חצרנו םייוג י"ע ספתנ

 .הביבסב ,םיירפכ

 םיצפחו ףסכ וידיב וריאשה םה .רכמ-יוג לצא ויה ותיב-ינב םע ןייטשגנוי םירפא

 ליבשב ןוזמ ונממ לבקל יוגה לא םירפא אב היה םעפב םעפכו ,רעיב אבחתהל ואציו

 םשל קעמװהש ,םירטוש-רמשמ םש ול הכיח ,יוגה תיבב עיפוהשכ ,דחא םוי .ותחפשמ

 שריו "ןדרטה, ידוהיהמ יוגה רטפתה ךכ .םירפא תא םהידיב רוסמל ידכ ,יוגה ידי-לע

 .וידיב דקפוהש שוכרה תא

 תוהלב"תוזחמ .ח

 השאה .רעיב וטטוש םירחאה הידלי םע דחיו היתועורזב קונית הקיזחה .פ השאה

 םואתפ .הנטב"ירפ ןעמל הסחמ ירחא ןששגב ןהירוחמ ואצי היניעו רעש-תעורפ התיה

 איה ,הדיל וצרש םידליה תא ליצהל התוצרב .םיפדור ףקומ היהש םוקמל איה העלקנ

 ותוא לא הרזח תרחמל .םוקמהמ הידלי ראש םע החרבו ץע-עזג לע הקונית תא החינה

 ...תמ חנומ היה קוניתה ךא ,םוקמ

 התיהש .הצובקה לע לקה ןעמל ,הלעת ךותל יצחו הנש ןב הדלי תא המש .ז השאה

 : תונכבו תוטשפב עידומ היה ,אישל ולצא עיגה אל תעדה-ףוריטש ימ .החירבה תא ,הכותב

 ויה םירחא ."רחא םוקמל הנופו םכתא בזוע ינא ;םכילעו ילע לקי ןעמל דרפינ הבה,

 דע םאיבה ףוריטהש ,גוס םג היה ךא .עידוהל ילבמ ,יאשחב םימלענו םיקמחתמ טושפ

 .םהל םייוצר יתלבה לש חוכב קוליס ידכ

 יקסבוקנמ ידיב .קו'צניפ ונתחו ותב ,ותשא םע דחי רעיב טטוש יקסבוקנמ השמ

 ףרטצהל הסינו םהב לקתנ והשימ םא .םדקתה היפל ,הביבסהו רעיה לש הפמ התיה

 .ודיבש לקמב וקיחרמ יקסבוקנמ היה -- םהילא
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 ,רעיה תא ריכהש ימ

 תא אוצמל רתוי לק ול היה

 *םירשואמ, םע .הסחמו וכרד

 -פכה-םידוהיה ונמנ הלא

 -נמ ,ןמשיפ :תוחפשממ םייר

 -ייפ ,ןמצרק ,ןמיינ ,יקסבוק

 -ה לכ .םירחאו ןייטשלג

 .תדמתמ הנכסל ונודנ ראש

 ,רעיה יכבנמ ואציש ויה

 ידיל ורסמתהו הריעה ורזח

 ,ןמרל :ושע ךכ) םיחצורה

 .(םירחאו ןיול

 | םיירותפמ תולוק .ט
 טלמיהל החילצה וטיגה לוסיח םויב -- ,ןייטשלרפ הרפש

 הרסמתהו הריעה ןכמ-רחאל הרזח םלוא ,הרעיה הידלי םע ונכרדל ונאצי ברע תונפל
 .םינמרגה ידיל -ב ןירוה רהנה לא ונעגהו

 אל .תוצח רחא תחא העש

 תרחמל םגו הלילה ותוא לכ ,רהנה תפש לע ,םיחישה ןיב ונבשי .הביבסב הריס םוש ונאצמ

 ברע תונפל .ונב וניחבה אל ונלזמל ךא ,ונתברקב ולייט םייוג ,עובשב 'א םוי היה .םויה

 הינשה הדגה לא ונריבעהל םיכסה הריסה לעב .לרב לש ורכמ ,הריס לעב ,יוג עיגה

 .רהנה לש

 לע השקנ לבל ,ונשפנל ונבזעל הלעבמ השרדו לרב לש ותשא םואתפ הברעתה ןאכ

 תחפשמ :התשירד יפל עצוב רבדהו ףקות לכב ךכ לע הדמעו השקעתה איה .התחפשמ

 רעיה לא םיבורק רבכ ונייהשכ .הרעיה רוזחל ונצלאנ ונאו רהנה תא הרבע לפמג לרב

 .ץראה לע םלוכ וחטתשה יתדוקפ יפל .תוירי םואתפ ונעמש ,(םשמ רטמ תואמ שולשכ)

 .םימימת םימי השולש ךשמב ןיע יתמצע אלש רחאמ ,אעמק יתמדרנ ,וטקש תויריהשכ

 ףא האור יניאו ,ידיחי יננה ,יתברקב דחא ףא ןיא הנהו ,יתמונתמ יתררועתהשכ ,םלוא

 ראשנ רבדה -- ?ומלענ ןאל .אושל ךא ,יתיוול-ינב תא שפחלו ץצורתהל יתלחתה .דחא

 ...הזה םויה דע המולעת רדגב

 דהדהמ הרהזא-לוק יתעמש ,םשל יתברקשכ .רעיה ןוויכל יתינפו דדוב יתראשנ

 חרי-ליל היה .תוירי ודהדה קוחרמ .הריעה ןוויכל יתרזחו "!רעיל סנכת לא, :יביבס

 ,םגלדבו םצפקב ,ומדנו תוימדקה םהילגרב םיתופכ ויה םיסוסה .וחאב וער םיסוס .ריהב

 ; לוקדתבה תא יתעמש בושו רעיה לא יתינפ בוש .ינפיקתהל ילע םירעתסמש ,םישנאל

 -תיבל דע יתעגה .הריעה ןוויכל בוש יתרזחו יתלבלבתנו יתלהבנ "! רעיל סנכת לא,

 .יכבב יתררמו םירבקה ןיב יתבבותסה .שדחה תורבקה
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 ריעה ימוחתב בוסויכוס .י

 ,יוגה לא ךלא -- יחומב הבשחמ הצצ םואתפ ? תונפל ןאל ,תושעל המ :יבלב יתיהת

 יל המדנ היה םלוא ,הקסבורקמ בוחר ףוסל יתעגה .ראיניו םע דחי םעפ יתרקיב ולצא

 בוחרל יתעגהו יתרזח ,םייוגה יתוא ולגי ןפ יתדחפ .'ץשילושטמ רפכב אצמנ יננהש

 ןמצלז לארשי 'ר לש ותיבל ךומס .היצסרב רפכל ךישמהל יתיצר םשמו היאנטסולוו

 .היצסרב ןוויכל תרחא ךרדב תאצלו הדצה רוסל יתחלצה םלוא ,םירטוש רמשמב יתלקתנ

 תא יתאצמ אל רפכל יתעגהשכ םלוא ,סידנרב-רניו לש הנבלמ התיה הז רפכל ךומס

 יתבבוס בוש ,הרזחב יתצר .(הב יתנחבה אלש אלא ,הנבלמל בורק יתדמע ,השעמל) הנבלמה

 רחשה ריאהשכ .יתרתתסה םש ,היצסרב רפכה דילש הנבלמה לא יתעגה םעפהו ריעה תא

 ןחוט היהש ,דידי-יוג ,המזוק לש ותיב רצחל יתעגה ,תודשב הדובעל ואצי םייוגהו

 .ונלש חמקה-תונחטב

 םלועה"תומוא"ידיסח .אי

 רפסמ-יתמ לש םיבוטה םישעמה םהה םימיב וצצונ ךכ ,הכישח-לילב הגונה בכוככ

 םונסכיא ףאו םוקשיהו םוליכאה ,םידוהיה-ידירשמ םידחאל דסח ולמגש .,םייוגה ברקמ

 םייוליג .הרזעה אולמ תא םהל ושיגהו תוריסמבו הבהאב םהב ולפיט ,המ-ןמז םלצא

 םהמ ועבתש ,םיצאנה ןוטלש תא תאשל ואלנ םייוגה םגש ,ךכב היה םרוקמש ןכתי ,הלא

 םג ויה ךא .םינוש המרחה-ישעמ תופוכת םיתעל םדגנ ועציבו םלובימ תונוש תוסכמ

 ."םלועדארוב, לש ושנע ינפמ ארומו םייתד תושגר ,םימחר ךותמ רבדה תא ושעש ,םייוג

 .הליהתלו הכרבל םנייצנש ל"נה םייואר ,ךכ וא ךכ םא .םהירבדכ

 ,םש ונשי ותיב-ינבו המזוק .הצרא יתלפנו המזוק לש ןרוגל יתסנכנ תוחוכ תסיפאב

 תא איצוה אוה .יכבב ונצרפ ונינש .ינקשנלו ינקבחל לחה ,יב חיגשהו ררועתה רשאכו

 .םימי המכ יתבכש םש ,ןרוגב הביכש-םוקמ יל רדיסו תיבה לא םסינכה ,וידליו ותשא

 יתעקיש םש ,רטמ לש קמועב ,יבכשמ-םוקמ ביבס םישרק לש הסחמ המזוק רדיס כ"חא

 ,ילש הסחמב הנקתוה רשא ,הבוראה תא חתופ המזוק היה הלילב .יפוגמ קלחו ישאר תא

 ךא ,ןרוגה ךותב תצק ךלהתמ יתייהש ,תוליל ויה .הרגוס היה םויבו ,ריוא סנכייש ידכ

 .תוקתושמכ ילגר ושענ העונת-רסוח לש תולילב

 אלא ,יל ריאשמ היה אל שא .ןושיעל קבטו לכוא םוי-םוי יל איבמ היה המזוק

 דע ,ףרה ילב ןשעמו הירגיסב הירגיס קילדמ יתייה .הקולד הירגיס יל איבמ היה

 ונתיב לא ךלה אוה .האירקל רפס יל איבהל המזוק תא םעפ יתשקיב .ומטמוט ישוחש

 בוקעל ידכ .ימוי-חול ימצעל יתרדיס .םירחא םירפס המכו "תוינשמ, םשמ יל איבהו

 לכ יתראשנו ןרוגב המזוק עיפוה אל ,םירופיכה-םוי ברע עיגהשכ .םיגחה ימי ירחא

 לכ ךשמב עיפוה אלש לע לצנתהו לכוא איבה ,אב אוה ברעה תועשב .לכוא ילב םויה

 יביטימל יתרבסהו לכואה תא תובידאב יתיחד .רבדב וידלי ושיגרי ןפ ששח יכ ,םויה

 .םוצ-ימי ינש ילע ורבע ךכ .המחה תדר םע לחה רבכ םוצה יכ ,ונממ םעטא אלש
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 םלוא .ןמיינ לש ולרוג לע קי'צלאירבג לצא עדווהל המזוק תא םעפ יתשקיב

 .והשלכ תולגל בריס קי'צלאירבג

 לש םאובל ששח שי יכ ,רמאו המזוק םואתפ עיפוה דחא רקוב .םימי שדוח רבע

 ולטוהש לוביה-תוסכמ תא אלמלמ םיטמתשמה םירכיא ירחא םשופיחב ,רפכל םינמרג

 "!הרעיה ךל .םימי המכל םוקמהמ קלתסתש יוצר, :ףיסוה המזוק .םהילע

 השיש לש קחרמ ,רחא רפכב ררוגתהש ,דידי-יוג -- קינביפ לא תכלל יתטלחה

 ינואשנ ילגר .יכרדב ינוולל ךלה .ינמרגה יבשהמ רזחש ,המזוק לש ונב .םירטמוליק

 ןאכ ןיא םא ,יבלב דשח ררועתה ךרדב .העונת-יאמ תוקתושמכ ויה ןה יכ ,ישוקב

 הוולמה ןיא םא חכוויהלו רבדה תא קודבל ,אופיא ,יתטלחה ?ךרדב ינלסחל המיזמ

 ,וקבחלו ולטלטל -- קוחצ ךרדבו ,ותא ץצולתהלו חדבתהל יתולחה .וסיכב קשנ ןמוט ילש

 יתדשח .ןכא .יבלל לקוהו ,קשנ ותא היה אלש קודבלו ששמל יתחלצה ךכ-בגאו

 .ביגה אל ךא ,יתנווכ תא שפת אוה -- םירשכב

 ינולאשו לכאמב ינודביכ ,םתיבב ותשאו אוה ויה ,קינביפ לש ורצחל יתעגהשכ

 .םש יתרתתסהו ינש רדחל יתינפ ,תלדב הקיפד העמשנ םואתפ .ינעמל תושעל רשפא המ

 ושעש ,חבטה לע רפיס אוה .ינמרג רצעמ-תיבמ רזחש .יעוצקמ בנג ,ןכש-יוג סנכנ

 תורובה תא ורפחש הלאמ היה אוה .הביבסהו ינראס ,הציבורבמוד ידוהיב םינמרגה

 ,תויריה רטמ ךכש רשאכ .הגירהה תעב םוקמב חכונ היהו םינמרגה תדוקפ יפל ינראסב

 .חלק םדהו הממורתה המדאה ךיא ואר םהו תורובה תא תוסכל םירחאו אוה ולחה

 בוש ץרפ ,ורופיס תא ומייסב ,ןכא ."יכבב יתצרפ, -- בנגה רפיס -- "תאז יתוארב,

 יתלוכי אלו ינשה רדחב יתבשי ינא .םר לוקב םה ףא ועג קינביפ גוזה-ינבו יכבב

 ...םר לוקב תוכבל

 תושעל לכוי המ ,בוש ינלאשו תיבה-לעב ילא הנפ תיבה תא בזע חרואה רשאכ

 לע עדוויהלו ,ןמיינ לש דידי-יוגל תונפל ,הפורק רפכל תשגל ויתשקיב ? יליבשב

 יתמדיק -- ?עמשנ המ, .ברע תונפל רזחו םויה לכ ההתשה ,ךלה קינביפ .ןמיינ תודוא

 .תורדקו סעכ ושבל שיאה ינפ .יתינענ אל םלוא "? ןמיינמ העידי תאבהה, -- וינפ תא

 ,יתלאשל הבושת םוקמב .תוצומח םינפ םע ,זגור יוג אלא ,ינפל דמע דידיה קינביפ אל

 לכוא אל יכ ,ךשפנ לע טלמיהו דימ קלתסה, :תיעמשמ"דח הרוצב ילא הנפ אוה

 .."!ילצא ךקיזחהל

 אוהו ,ידידי-ירכמ אוה םג ,רחא יוג לש ותיבל יתסנכנ .היצסרב רפכל יתרזח

 וגהרי דוע, :ינסכאל הנכסש חווצל הליחתהו הברעתה ומא ךא .ןרוגב הסחמ יל עיצה

 .תיבה תא יתבזע ."ונלוכ תא

 אובל יל הלילח ךא ,ונרג לא הלילה-תרחמל אובל יל עיצהו ינתוולל אצי יוגה

 םויב .ךכ לע עדי אוהש ילבמ ,המזוק לש ןרוגל יתסנכנ .ךכב ומא שיגרת ןפ הלילה

 יתקרש ינאו ןרוגל סנכנ ינשה הז .ינשה לש ןרוגל יתרבע הלילבו ןרוגב ולצא יתיהש

 המכ רחאל .טקשב בכשל ךישמהל לוכי ינאש ,רמאו ינעיגרה אוה .הפ יננהש שחלב
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 יל עיצמ אוה םויב וליאו תולילב קר ןרוגב תוהשל לוכי יננהש ,יל רמא אוה םימי

 .ורבדכ יתישע עובש ךשמב .ךומסה רעיב רתתסהל

 דחא םוי .ינקיצהל ולחה תוביטרהו רוקה .םימשגה ותאו ויתסה עיגה ,ץיקה הלכ

 ןישלת אמש יתששח .יב הניחבה ,ינסכאל הדגנתהש ,יוגה לש ומא יכ ,תעדל יתחכונ

 .הקשמו לכאמ יל שיגהו הדהאב ינלביק אוה םג .רחא יוגל יתרבעו יאשחב יתקמחתה ,ילע

 ,יבלב דשח ץנצנ ותכלב .תלדה תא לענו המינפ ינסינכה ,הנרוגה יתא אצי לוכאל ירמגב

 .התיבה וילא יתסנכנו הצוחה יתאצי ,ריקב הצריפ יתישע .ילע ןישלהל ךלה אמש

 חצורלה ?שורדא ךמד תא םאה, :רסומ יל ףיטהל ליחתהו ידשח לע דימ דמע אוה

 : רמאו אב םימי השולש רחאל "!ךוארי אל ידליש קר רהזה ,ךאובחמל רוזח ? ינבשחת

 אוהו הלק העש הרבע אל םלוא ."רפכל אובל םידמוע םינמרגה יכ ,הרעיה ךלו םוק,

 תא ץרופ ,בוש רזח תועש המכ רובעכ "!אוש דחפה ,ךמוקמב ראשה, :ינעיגרהו רזח

 ןכל-םדוק יתצרפש רוחה ךרד יתצפק "!דימ טלמיה ,יתיבב םינמרגה, :זירכהו תלדה

 .ןרוגה לא וסנכנ םינמרגה ןכא יכ ,יתיארו ישאר תא יתוביסה יתצורמב .רעיל יתינפו

 יתמייא ףאו וטוקליבש םחלה תא חוכב ונממ יתחקל ,העור-רענ יתשגפ רעיה לא יכרדב

 .יתכלה ןוויכ הזיאל ןיחבי אלש ידכ ,דימ קלתסהל ,ידיב היהש ,לזרב טומב וילע

 רעיל בוש יתכלה רקובב .ימוקמל יתרזח רפכה ןמ וקלתסה םינמרגהש רחאל

 .חרבו וילגר תא אשנ ,ינריכה אוה ; רכמ"יוג ךרדב יתשגפו

 ויתשקיבו המזוקל יתכלה ,יאצמיה םוקמ תא ןורחאה הז הלגי ןפ ,ששח ךותמ

 הנענ המזוק .רוקמ דעורו בוטר יתייה יכ ,ותיבב םייתעש-העש ראשיהל יל תושרהל

 "ומדרנ,ש םיניכה יכ ,תדרל יתצלאנ דימ ךא ,םמחתהל רונתה לע ינביכשהו יתשקבל

 יתצחר אל תועובש המכ ךשמב) ינקיצהל ולחהו םוחה ןמ וררועתה ,רוקה ללגב יפוג לע

 -תולוק םואתפ וצרפ רקובב .ןרוגל יתרזח ברע תונפל .(םינבל יתפלחה אלו יפוג תא

 המזוקו .הקילדה תא וביכ רפכה ינב .רפכבש תונרגה דחאב הצרפ הקילד :הקעזא

 .."ילש ןרוגב הקילדה הצרפ ול הרוק היה המ ,ךמצעל ראת, :ףיסוה ,תאז יל ורפסב

 ."תולגיהל אלו ףרשיהל רחוב יתייה ,הקילד ןאכ הצרפ ול -- יתינע -- ךתעד חונת,

 ינלדשל לחה כ"חאו ודצמ םיזמר ויה הליחת .ןנטצהל לחה המזוק דצמ םחה סחיה

 הלעי ןפ שושחל יתלחתהו 'ילע יתסאמנ יכ ירחכונ ."ועלגתנש םיישק ללגב, ובזעאש

 יננה ,םילד ידגבו ברקתמ ףרוחהו תויה ךא ,ובזעל יתעדבש ול יתעדוה .ינלסחל ותעדב

 -אשונ ,ירצונ) ץיבולישל יתרסמש ,הליבחה ךותמ םימח םידגב יל איבהל ושקבמ

 םש .הרעיה יתכלה .ילש הוורפ םשמ יל איבהו ךלה המזוק .(הציבורבמודב םיבתכמ

 אוהש ילבמ ,המזוק לש ןרוגה לא קמוח יתיה תולילב וליאו ,ידאוב םימיה תא יתישע

 ,םימי םייעובשכ ילע ורבע ךכו ,המזוקמ אלו רחא יוגמ לבקמ יתייה לכוא .ךכ לע עדי

 הרצל םיחא .בי

 םהמ דחאה תא .םיברקו םיכלוה םישנא ינשב יתנחבה ,ידאוב יתצבר תע ,דחא םוי

 ונחמש .ןאכ רתתסהל וליבוהש ,יוג-רכמ תיוולב אב אוה .רצינש לכימ -- דימ יתרכה

 ,םימי השולש ידאווב דחי וניהש .וניתורוק תא ינשל דחא ונרפיסו השיגפל ונינש
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 ברע תונפל .םלענו ץיצה ,"ץגש,-רוחב וניניע דגנל םואתפ עיפוה דחא רקוב

 -- רמא -- םכילע יל רצ, .ריזח-רשבו םחל ונל איבהו קויצניפ רָאדיס יוגה עיפוה

 םיטטושמ םירכיא המכו אוה יכ ,ונל רפיס אוה ."םיהולא-יאורב םתא םג ירה יכ

 -תסכימ תא ואלמי יכ םישרודו םתוא םישפחמה ,םינמרגה תמיאמ ,הביבסב םירתתסמו

 .ךלהו העשכ ונתא בשי יוגה .םהילע הלטוהש ,לוביה

 -רוחבה בוש עיפוה ,ידאווהמ ונאצי ךא .םוקמה תא ףילחהל ונטלחה ,ךישחהשכ

 ונכלה ונאו המידק ץר אוה .םתיב לא וירחא תכלל ,וירוה םשב ,ונשקיבו "ץגש.ה

 ונינפ תא ולביקו ותשאו ונעדוימ קו'צניפ ונלומ ואצי ,"רוטוח,ל ונעגהשכ .ויתובקעב

 .םתיבב הניל-םוקמ ונל ורדיסו הקשמו לכאמ ונל ושיגה םה .הבר תומימחב

 םח רדח ךותב בכשל םעפ-יא הכזא יכ ,הכ דע ילע רבעש המ רחאל ,יתנמאה אל

 ונל וליגש ,ביטה ישונאה סחיה לע ןמזה לכ וניהתו םימי עובש הז תיבב וניהש .חונו

 תא יל איבה אוה .ןמיינ תודוא העידי גישהל קו'צניפ תא יתשקיב .הלאה םייוגה

 .'(ץשילושטמב אצמנ ןמיינש ,היצמרופניאה

 ותלגעב ינבישוה ,וסוס תא םתר אוה .'ץשילושטמל ינאיבהל םיכסה קו'צניפ

 םה ךא ,םש ואצמנש םייוגל ונינפ .ןמיינ אצמיהל היה ךירצ םש ,הרסנמה לא ינאיבהו

 .םולכ םיעדוי םניאש ונעט

 הצינבורוהמ קירדומ םייח תא םש ונשגפו "םירטוח,ה ןיב ונבבותסה לכימו ינא

 חצר וקמדא ותוא .אריפש לירב תא וקמדא יוגה גרה דציכ ,ורפיס םה .טיח םשב דחאו

 ,הנקסמל דחי ונעגהו הרצל םיחאה םע תוכורא ונחחוש .ןוגליו היעשי תא םג ונמזב

 גישהלו םינזיטרפ-תודיחיב ןגראתהל שי ."תילכת, ילב דנו-ענ תויהל רשפא-יא יכ

 .וניביואמ םקנ תחקל לכונ םגו םייקתהל ונילע לקי זא ,קשנ

 אוה .םיסוס דמצו הלגע םע ,יוג דוע תייוולב ,קו'צניפ רָאדיס ונילא עיגה םייתניב

 .םינזיטרפה לא ונתוא תחקל ןמיינ םשב אב

 ןמיינ סחנפ

 'דוה'ה םדל םירטונו םימקונ

 .םינמרגה הציבורבמודל וסנכנ צ"הנפל 10 העשב ,1941 ילויל 6 ,ןושאר םויב

 .היירידתונוכמו םינטק הדש-יחתות תובוחרה תובלטצהבו קושה-רכיכב ודימעה םה

 םילייחו ,םייתעש ורבע אל .החמשבו הלהצב םינמרגה תא ולביק םהינומהב םיניארקואה

 -רכיכל םתוא וליבוה םה ;םידוהי-םירבג םיתבהמ ואיצוה םיניארקוא-םיריעצו םינמרג

 ינואיבה ףחיו םיילענה תא ינממ ודירוה ,םינגד-הדש ךותב ,ריעל-ץוחמ ושפת יתוא .קושה

 ונלומ .קינ'ציפ ה'צמוחנ ברה םכותב ,םידוהי 200-כ םש ויה רבכ רשאכ ,קושה"רכיכל

 זא ,צ"החא 4 העש דע ונבשי ךכ .תוומל טקשב וניכיח ונאו ,היירי-תונוכמ ודימעה
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 רותב םתוא ורצע ,םיפקשוממ םבור ,שיא 20 ונכותמ ואיצוה ,םיינמרג םיניצק 2 ושגינ

 ,ראשה תא וררחישו ,םיברע

 ידוהי ועצפו ודדש ,םידוהי-יתב לע םייניארקוא םיחחריפ ולפנתה ןושארה הלילב

 תמועל :םהב וריו םידדושהמ םיחחריפ ינש םינמרגה ורסא ,ינש םויב ,תרחמל .דחא

 .םידוהיה םירוצעה 20 תא וררחיש תאז

 ותרידב ררוגתה דחא לכ -- וטיג ןיידע היה אל 1942 סראמ דע 1941 ילוי שדוחמ

 ןיצק םע ,שיא 257-כ ,הירמרדנ'ז-ישנא לש הצובק העיפוה 1941 רבוטקואב .תמדוקה

 תחיתפ םע .םשל רובעל םימי השולש לש ןמז ןתינ ,וטיגה לע זרכוה רשאכ .שארב

 .שוביכה-אבצ לש םיילכלכה תודסומה םעטמ ,םינמרג השולש ריעב ועיפוה ,וטיגה

 יפל ,םירחא םירבדו בהז ,תואובת ,םישובלמ ףוסיא לש תולועפ עצבל היה םדיקפתש

 וז םתלועפב ועייתסה ל"נה םינמרגה תשולש .ינראסב בשיש "ראסימוק-סטיבעג,ה תוארוה

 םירקמה בורב גהנ "טארנדוי ,הש ,ןייצל שי ."טארנדוי,בו תימוקמה תיניארקואה הרטשמב

 ,תלוכיה-יטועמ לע לקהל ולדתשה וישנא ,רמולכ ,ןויגהבו קדצב םירבדה ףוסיא לש

 .תלוכיה-ילעב לע רתי-תסמעה ךות

 בור ,תודבוע ויה םישנה .14 ליגמ לחה ,םידוהיה לכ תא ףיקה הדובעל סויגה

 -תודובעל ,םבורב ,םיחלשנ ויה םירבגה וליאו ,ןיבורוו לש הזוחאב ,תויאלקח-תודובעב

 -יאלט,ה םלוא ,יתרטשמ יוויל ילב םיאצוי ויה הדובעל .תבכרה-תנחתב הקירכו-הניעט

 תוחירב עונמל ידכ ,טלחהב קיפסה ,והזח לע ותאשל בייח היה ידוהי לכש ,"בוהצה

 ,םיידוהיה "םיסופיטה, תא לקנב ריכמ יניארקוא לכ היה ,הז ןמיס ילב םג .ריעה-ימוחתמ

 םעט לכ היה אל וזכ הריוואב .ונוצרכ םהב תושעל יאשר היהו ,םיאכודמהו םידחפנה

 ויה כ"פעא .טלפימו הסחמ היה אל תניועה הביבסה ךותב יכ ,וטיגה-ימוחתמ חורבל

 םירעל וא ינראסל םיעסונ ויהו ,דחוימ ןוישרב ,רגסהה-םוחת תא םיאצוי ויהש ,הלאכ

 .תורחא

 ודמשוה הנבורב יכ ,רפיסו ריעצ רוחב ונתרייעב עיפוה 1941 רבוטקוא שדוחב

 איה הנבורש ,הדבועב תאז וריבסהש ויה .ורופיסל ןימאה אל בורה .םידוהי 0

 ,םישובכה הניארקוא-ירוזא לש םינוילעה ןוטלשה-תודסומ םיאצמנ םש ,תיזכרמ ריע

 .םידוהיה היבשות ועגפיי אל ךכ םושמו ךרע-תתוחפ הרייע איה הציבורבמוד וליאו

 הציבורבמוד ידוהי ,ןכא ...דובעל םידוהיה וצר אל ,יאדו ,םש :הז רבסהל ופיסוהש ויה

 עור תא עונמל ידכ ,תונמאנבו תוריסמב םהילע הלטוהש הדובעה תא םישוע ויה

 ...הנבור ידוהי תא הדקפש ,הריזגה

 םיקמחתמ םירבג 80 יכ ,םינמרגה ינזואל "הריסמ, העיגה 1942 ראוני שדוחב

 איבהל שרד ינמרגה ןיצקה .םהל ועבקנש תומוקמב ללכ םיבצייתמ םניאו הדובעהמ

 וירשק תא דימ ליעפה *טארנדוי,ה .גרוהל םואיצויש םויאב ,םיטמתשמה תא וינפב

 ברע לכש ,ךכב קפתסה ןיצקה .השירדה תא לטבל חילצה ךרע-תורקי תונתמ תרזעבו

 -תועש ךשמב םתוא םיכמ ויה הירמרדנ'זה-ישנאו "םיטמתשמ, 10 וינפב םיעיפומ ויה

 האלמתנ הסכמהש דע ,םיפוצר םימי 8 וגהנ ךכ .הדובעל רקובב םתוא םיאיצומו הלילה
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 -- גרוהל האצוהה תא עונמל היה רשפא יאש ,רחא הרקמ הרק ןמז ותואב .(שיא 80)

 השקיבו ןוטלשה-ישנא לש הינכרצל הסנכנ וז תרבג .ןישטליט תרבגה םע הרקמה

 -ילעפמב םיקסעומה ,םיינמרג םידיקפ לש תלשבמה איהש ,הרמאב ,םיגד םרגוליק המכ

 ,הינכרצב העש התוא היהש ,דחא ינמרג ."דוט, תיחרזאה תינלבקה הרבחה לש היינבה

 ,גרוהל ואצוה םהינשו הלעב םג רצענ הרסאמ תובקעב .הירמרדנ'זל הליבוהו התוא רסא

 .שפנ-רפוכ רותב לודג םוכס עיצהו ןיינעב ץרמב לפיט "טארנדוי,הש י"פעא

 תביבסבש תורייעב תוגירהה רבדב תועומשה ונילא ועיגה 1942 לירפא שדוחב

 ונילע היהו ונתרייעב וטיגה יבשות לכ לש יללכ דקפימ לע זרכוה ןמז ותואב .לבוק

 אלל רבע הז דקפימ םלוא ,ףוסה הזש ,ונבשח .ריעל ץוחמ ,םייוסמ םויב ,בצייתהל

 תוגירה ויה םנמא יכ ,םינמרגה תארשהב העומש הצפוה דקפימה ינפל .םימד-תוכיפש

 וטיגהמ וחרב םידוהיש לע לומגת-תולועפ ולא ויה םלוא ,תונוש תורייעב תוינומה

 לש ןויערה תא ןיטולחל הלסיח איה יכ ,התרטמ תא הגישה וז העומש .םינזיטרפל

 ועתרנ םהו ,ןכל-םדוק םידיחי לש םהיתוחומב ץנצינש ןויערה הז ,תורעיל החירב

 .הלוכ הדעה תא ןכסל אל ידכ ךכמ וישכע

 םויה-תרחמל איצוהל ,"טארנדוי,ל הארוה הרסמינ ,1942 טסוגואב 25 ,ישילש םויב

 וצא "טארנדוי;ה ישנאמ דחא דועו ןוסרביל םהרבא .דקפימל ומיגה יבשות לכ תא

 איה הנווכה יכ ,העיגרמ העידי םע םשמ ורזחו ינראסב "ראסימוק-סטיבעג,ה לא דימ

 -תולגע 100 םג וסייוג תרחמלש ,דוע עדונ םוי ותואב םלוא .דבלב םיבשותה תריפסל

 ."ופאטסיג,-ישנא איבהש ,וטוא רצענ "אנייסאש, בוחרב יכו הביבסהמ םיירפכ לש תומותר

 -םירטושה דחא יפמ ,(ןמיינ לדנאמ לש ןבה) ןמיינ סחנפ ילש דוד-ןבל הלגתנ ברעב

 .וטיגה לוסיח דעונ תרחמל יכ ,םיניארקואה

 ךלהו ולצא יובח היהש חדקאה תא איצוה ,ותחפשמ-ינב לכ תא ףסא ןמיינ סחנפ

 םשוהו ספתינ אוה םלוא ,וטיגל רבעמ לא טלמיהל היהי רשפא הכרדש ,הצריפ שפחל

 יניארקואה לש ותיבל רודחלו וטיגה םוחתמ קומחל ונחלצה ןמיינ םהרבאו ינא .רצעמב

 איצוהל ,וטיגל רזח םהרבא .ןכל-םדוק קמחש ,סק'צא'צ הדוהי תא ונאצמ םש ,קו'צלירבג

 ןמזה לכ ךשמב) הלילב 2 העש דע םאובל וניכיח ונינש ונאו ,ותחפשמ-ינב תא םשמ

 -הדשל ונתוא איבהו ותיב תא בוזעל ונל הרוה קייצלירבג .(וטיגה םוחתב תוירי ודהדה

 .רעיל ךומס היהש ,ולש הרועשה

 ןמיינ סחנפ ררחוש ,1942 טסוגואב 26 ,יעיבר םוי לש תומדקומה רקובה תועשב

 .וטיגהמ טלמיהל םינווכתמ םהשכ ,הלילה ךשמב ורסאנש ,שיא 12 דוע ומעו ,ורצעממ

 ,"טארנדוי,ל וחיטבהו ורזח םהו ,תוחורה תא טיקשהל םינמרגה וצר הז השעמ ידי-לע

 ער לכ הנואי אלש ,ןמזה ךשמב ורבטצנש בהזה יפדוע לכ תא ודימ ולביקש רחאל

 סק'צא'צ הדוהי לש החפשמה ינב לע םישנא ולפנתה וז העידי תובקעב .דקפימה תעב

 ומקנתי ונללגבש ,המשאה תא םהינפב וחפטו (הלילב עדונ ונתחירב רבד) ילשו

 ךותל הדעה לכ העלקנ תורופס תועש רחאל רשאכש .ינרובס .הדעה לכב םינמרגה

 תורשע שארמ ונכוה הז עצבמ ןעמלש תעדל וחכונ םלוכ רשאכ ,לוסיח לש המיאה
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 החירבהש ,םהיתובלב דשחה גומנ -- "ופאטסיג,-ישנא תורשע וסייוגו אשמ"תונורק

 .תאז הללועש איה םישנא המכ לש תמדקומה

 םיחצורה לש תויריה תא ונעמשו הרועשה-הדש ךותב םייובח ינבשי ינאו הדוהי

 ידוד-ןב םהיניב ,ונידי-לע הרבע םיטלמינ לש הצובק רשאכ .םיחצרנה לש תולליה תאו

 עיגהל וחילצה שיא 200-כ .רעיה ךותל ונרדח דחיו הילא ונפרטצהו ונמק ,ןמיינ סחנפ

 דוע םש .קצוסיוול עיגה קלח ;הציבורבמודל ןכמ-רחאל רזח םהמ קלח -- רעיה לא

 טילפ-רוחבו ינא ,סחנפ .םיכומסה םירפכב וא רעיב רזפתה קלחו ; וטיגה םייק היה

 .דידידיוג לש ןרוגה ךותב הלילה תא ונישע םש ,'ץשילושטמ רפכל ונעגה השראוומ

 ינלופה .סחנפ לש ורכמ .ינלופ דיקפ היה םש ,הרסנמל ונברקתהו רעיל ונרזח תרחמל

 יכו .(היראו קחצי ,ןמלז) ןיפש םיחאה תשולש ולצא ויה ןורחאה הלילבש ,ונל רפיס

 -בורקו גרבננורק לש וינבמ םיינש םתא ואיבהו ואב םה .הכישח םע הנה ורזחי םה

 גרבננורק םיחאה .קודורוגדיוודמ השא ןכו ,(זדולמ) גרבננורק יבצ -- םהלש החפשמ

 7-כ וגמדקתה ,םירתונה תעבש ,ונא וליאו ,קצוסיוול ונפו רקוב-תונפל ונתוא ובזע

 וניסיכ ,םיפנעמ הככס םש ונל ונומיקה .רעיה יקמועל ,סחנפ לש ותכרדהב ,םירטמוליק

 דבעש ינלופה .(הליחזב התיה הסינכה) הכותב ונלוכ ונפפוטצהו םילעו קרי התוא

 ינוציחה םלועה םע רשקמ ונל שמשל חיטבה אוהו ,ונאובחמ-םוקמ תא עדי הרסנמב

 .ותלוכי-תדימב לכוא ונל קפסלו

 ,לכוא אלל רעיב דבל טטוש אוה .ןמיינ םהרבא ונילא עיגה 1942 טסוגואל 30-ב

 ,קייצלירבג תא שגפ וכרדב .םינמרגה ידיב ומצע תא רוסמלו הציבורבמודל רוזחל טילחה

 .ונאובחמ-םוקמ ול עדונ םש ,הרסנמל תכלל ול ץעייו ריזח-לתוקו םחל רכיכ ול ןתנש

 .הרסנמבש ינלופה תכרדהב אוה-ףא ,סק'צא'צ הדוהי ונילא עיגה 1942 רבמטפסל 3-ב

 היה רשפא דוע תודשב ,םנמא .הז ונאובחמ-םוקמב ונילע ורבע םימי םיישדוחכ

 הלעמל תושעל םיכירצ ונייה ,םתוא גישהל ידכב םלוא ,המדא-יחופת לש תויראש אוצמל

 םיאצוי ונייהשכ .ןכוסמ םגו םיבער םישנאל השק היה הזו -- (בושו ךולה) מ"ק 127מ

 -ןיב תועשב .ונתושרב היהש ידיחיה הבורב יופיח ונל שמשמ סחנפ היה ,הזכ עצבמל

 : בראמ םימשו רעיה-ילושל םיאצוי (וקנייסבוא) יאשראווה-טילפהו אוה היה םייברעה

 ,חדקא גישהל םעפ וחילצה ךכ .ודיב קשנ וא ומע ןוזמש ,חרוא-רבוע יוג ןמדזי ילוא

 יכ ,ונל עדונ .םדידלע םעפ רצענש ,חרוא-רבוע יפמ .די-ןומיר ןכו ,םירודכ ילב םלוא

 ,ןמיינ סחנפ ידוד-ןב .תפרב דחא יוג לצא יובח ,הציבורבמודב ראשינש ,ךילרא ר"דה

 חופנ אוהשכ ,ךילרא ר"דה תא םמע יאיבהו הריעה הלילב וכלה ןיפש ןמלזו וקנייסבוא

 .בערמ

 שדוחה אב םייתניב .תחא השאו םירבג 9 לש רפסמל העיגהו ונתצובק הלדג ךכ

 אלל ונירשב תא לוכאל ולחה םיניכהו ונל היה אל לכוא ,םירק ושענ תולילה ,רבמבונ

 .הפלחהל םינבלו לכוא ,םימח םידגב גישהל דציכ :בצמהמ אצומ שפחל ונלחתה .אושנ

 .הביבסב םיטטושמ םייסור םינזיטרפ יכ ונל עדונ םש ,הרסנמה לא םיאצוי ונייה הליל לכ

 ינשב םינייוזמ םהו ,ינמרגה יבשהמ וחרבש ,םייסור םילייח ינשב ונלקתנ דחא הליל
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 ,םינייוזמ ,תולילב םתא דחי םיאצוי ונייהו ,ונתצובקל םתוא ונפריצ .םייטמוטוא-םיבור

 םימח םידגב ןכו עפשב לכוא ונגשיה וז ךרדב יכ ,בטוה ונבצמ .הביבסב םירפכה לא

 ,םיצאנה םע הלועפ ופתישש הלאב ונלקתנו םירפכל ונרדחשכ .הצובקה ישנא לכ ליבשב

 םד וכפשש ,םיקהבומ םיחצור לע .םהיתבב שא םיחלושו םשוכר לכ תא םימירחמ ונייה

 לכ לע דחפ ונלטיה הלא המקנ-ישעמב .םיקמב םהב םירוי ונייה -- ונמחיר אל ,ידוהי

 ורזעיש הלאל םייפסכ םיסרפ ןתמ לע וזירכה םהו םינמרגל עדונ רבדה ; הביבסה-ירפכ

 .ונתסיפתל

 ,("יצווֶארעדנַאב,ו *יצווָאבלוב,) םיניארקוא לש תויפונכ לע ונל עדונ םייתניב

 םינזיטרפו םידוהי לסחל היה ירקיעה םדיקפתו תורעיב םיטטושמ ויה םינמרגה תוסחבש

 ודוקיפב ,היטולוז רפכב *יצווָאבלוב,ה לש הטמה לע הפקתה ינכרע ונא .םייטייבוס

 ,השגרהה .םידוהי-יחצור לש םיללח םש ונלפיהו ,ןמיינ סחנפ לש חלצומהו ץימאה

 ומעפש םקנהו םעזה ישגר תא הקזיח ,ברקב לופינש וא ,גרוהל אצונו ספתינ ףוס-ףוסש

 .ונבריקב

 הצובק ונאצמה-םוקממ םירטמוליק השולש לש קחרמב וניליג 1942 רבמצד ףוסב

 רזעילא ,ןמנייש ןועמש תחפשממ :םש ויה) הציבורבמודמ תוידוהי תושפנ 25" לש

 םישנאה לע ונתוסח תא ונלטיה .(חאו סקשוב סחנפ ,ןמרב היעשי ,ותחפשמו סאלק

 ונטלחהו ,תֹורכינ תויומכב ןוזמ-יכרצמ וננעמלו םנעמל ונרגאו םהילא ונפרטצה ,הלאה

 אל ידכ ;רעיה-ימוחתמ תולועפל תאצל אל ,רמולכ ,םוקמב ףרוחה-ישדח תא תושעל

 וא לועפל ךישמהל -- וז הדוקנב .ונלישכהל ויה םילולעש ,תובקע גלשה לע ריאשהל

 תוגיהנמה תלאשב םיכוכיח וררועתה ןכו ,םיחוכיו וניניב ויה -- ףרוחה-ישדחב חונל

 ורס ןוצרב אל ונתא ויהש םיסורה ינשו ,לזרב תעמשמ טילשה ןמיינ סחנפ .תורמהו

 יאשרווה-רוחבהו ןיפש םיחאה תשולש םג םתיא ,םיסורה וטילחה ףוסבל .וז תעמשמל

 .ןכל-םדוק ונייה םשש םוקמב ,םהלשמ תיאמצע הצובק םייקלו ונתאמ דרפיהל ,וקנייסבא

 -תיב לע הפקתה התיה ,תדרפינה הצובקה לש הנושארה תינזיטרפה הלועפה

 הרונ וז הלועפב .ץרימידאלוו הרייעה דיל ,תיניארקואה הרטשמה דקפמ לש !ירוגמ

 םתוא לביק סחנפו ,ונילא ורזח םירתונה תשמח .לק עצפנ ןיפש ןמלזו וקנייסבא תוומל

 .תוחותפ תועורזב

 יניארקואה דקפמה םג) ונתצובק ירבח לש תחלצומ-יתלבה הפקתהה תובקעב

 םינמרגה וציפה (.גרוהל אצוהו ןכמ-רחאל ונידי-לע ספתינ אוה ;טלמיהל זא חילצה

 ,השעמל .הלסוח ונתצובק לכ יכו ספתינ ןמיינ סחנפ ונדקפמש ,העומש םיניארקואהו

 ירהו .םירבוגו םיכלוה םידממב הפקתהו-הלבח-ישעמ ונעציבו הלועפה אישב זא ונייה

 : 1943 תנש לש םינושארה םישדוחב ונעציבש ,תוירקיעה וניתולועפמ המכ

 הזוחאה תא ונפקתיה ,םידוהי םבור ,קינרס הרייעהמ םינזיטרפ תגולפ םע דחי .1

 -םינמרג לשו םיחצור-םיניארקוא לש םיללח םש ונלפיה :הציבורבמוד דילש ,ןיבורוו

 .הלוכ הזוחאה תא שאב ונילעהו השבלהבו תונוזמב בר ללש ונתא ונחקל ןכו ,םיטסיצאנ
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 שמיש רשא ,הינאשטורמז רפכב רכיא לע לטוהש ,תוומ ןיד-קספ לעופל ונאצוה 2

 .וניאנוש לש עידומ

 "הרויסימ, תגולפו *בורודאיפ, הנחממ םינזיטרפ לש הלודג הפקתהב ונפתתשה 3

 םינזיטרפה וטלש םיפוצר םימי 10 ךשמב .(1943 ראורבפ) הציבורבמוד ריעה לע

 וקירוהו חמקה-תנחט תא וסרה ,ראודה-תיב תאו לשממה-יניינב תא ופרש ,ריעה-ימוחתב

 ונלש הצובקה .םהירזוע לשו םייצאנה תודסומה לש םיכרצמהו-האובתה-ינסחמ תא

 םונרכיהש .תימוקמה היסולכואה ןיבמ הלועפ-יפתשמ לש גרוהל-םתאצוהב ,דחוימב ,הלפיט

 .םידוהי דגנ םהישעמו םהיפוצרפ יפל

 ,ץשילושטאמ רפכה דילש הזוחאב תיאמצע הלועפ ונעציב ,ל"נה הלועפה רחאל 4

 טלפינ וז הלועפמ הרזח ונכרדב .םיבר ןוזמ-יכרצו תורפ 30 לש ללש ונתא ונחקלו

 .ולגרב השק עצפינ אוהו ,ןמיינ סחנפ לש וחדקאמ רודכ

 ,הציבורבמודב םילוחה-תיבל סחנפ תא וליבוה ,ךילרא ר"דה םהיניב ,ונירבחמ השיש

 האלמ התייה ריעה .םד-תלערה ונממ וענמ ךכ י"עו ,רודכה תא ול ואיצוה םש ,הלילב

 .םדקפמ תא ליצהל ידכ םשפנ תא ונכיס םירבחה םלוא ,םיניארקוא םיביואו םינמרג

 הביחב ול ונגאדו וילע ונרמש : תולועפל אצי אלו םישדח השיש רעיב ונתא ראשנ סחנפ

 אירבה םש .הבקסומב םילוח-תיבל ןוריוואב סטוה 1943 טסוגוא שדוחב .תוריסמבו

 .ונתיאל רזחו

 לש םינזיטרפ-תצובקל החפוס ,סחנפ לש ותביזע רחאל ,ונלש תנייוזמה הצובקה

 הנחמ) הרויסימ דקפמה לש םינזיטרפה הנחמל הדמצוה כ"חאו ,ץיבציראווסמ םיירפכ

 םהיניב ,ונתביבס לש תורייעה יאצוי ,םידוהי-םינזיטרפ 70-כ ויה םש ,("בולישורוו,

 ,רורחישל דע ונישע הז הנחמב .הציבורבמודמ -- דועו ולזבוק ,יקסבוקנמ רשא-ךורב

 ,םייאבצ םינקתימו תובכר ץוציפ לש םייניצר םיעצבימב ליעפ קלח ונחקל ןאכ םגו

 ,הציבורבמוד יאצוי ,םינייוזמ יתלבה רעיה-ישנאש ,דאמ לבח .םהירזועו םינמרג תדמשה

 -םינזיטרפה הנחמל ונתא ףרטצהל ולכי אל ,ונלש םדוקה היינחה-םוקמב דבל וראשנש

 רעי-ישנא 25"כ ןיבמ ."יצבובלוב, לש תויפונכ י"ע ןכמ-רחאל ודמשוה םהו ,םימחולה

 לאכימ ,גילז) ןמנייש םיחאה תשולש קר םייחב ראשיהל וחילצה ,םינייוזמ יתלב ,ל"נה

 רורחישה םע ,םייחב ויה -- םינזיטרפ 12 התנמש ,ונלש תמחולה הצובקהמ וליאו ,(היראו

 וסייוג רורחישה רחאל .(תוברקב ולפנ גרבננורק יבצו וקנייסבוא) םישנא הרשע (1944)

 תעבש .המחלמה-תיזחב ןכמ-רחאל ולפנ םהו ,ןיפש םיחאה תשולש יטייבוסה אבצל

 ;(היסורב) ךילרא ר"ד :(הציבורבמודב וראשנ) ןמיינ םהרבאו סחנפ :םה םירתונה

 .(לארשיב) הלאה םירוטה בתוכו סק'צא'צ הדוהי ,לזנג סחנפ ;(ליזרבב) סקשוב סחנפ

 רשפא וליאו ,וטיגה תפוקתב ,תוילשאה לעו םידחפה לע רבגתהל היה ןתינ וליא

 תורעיב לצניהל םילוכי ויה ,ולוסיח רחאל ,וטיגה יטילפ ליבשב קשניילכ גישהל היה

 ,םהירזועבו םיצאנב ןיד-תישעו המקנ לש ןובשחה םג .ולצינ רשאמ םידוהי רתוי הברה

 .המכ יפ לודג תויהל לוכי היה
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 והשמ ףחיר רבכ ,ב"שת לולא ג"י םויב רמולכ ,הדירחמה הגירהה ינפלש םויב דוע

 המיאה לש התומלגתה תארקל ןנוכתהל שי יכ ,הנושמ השגרה התיה .ללחב קיעמ

 חיגהל התע תדמוע איהו םיחריו םימי ךשמב רוחשה הליצ תא הליטהש ,הארונה

 .תושעל שי המ תעדל ילבמ םיכובנ וצצורתה לכה .התוצלפ אולמב

 התוא ועמש הרייעה ידוהי לכו תובוחרב הערה הרושבה האשינ לולאב ב"י םויב

 ,ונעט םה .תוחורה תא וטיקשה וללהו ,"טארנעדוי,ה ירבח לא ונפ דימ .םהינזוא ומב

 הריפסה יכרצל אלא הניא תונוטלשה-יגוחב תוננוכתהה לכ יכו יופצ אל ער רבד םוש יכ

 "טארנדוי,ה ישנא םג ויה ,רבד לש ותימאל .םויה תרחמל הדעונש ,וטיגה יבשות לש

 אלל והשכיא ורדתסי םירבדהש הנומא ךותמ ,תיללכ הקינַאּפ עונמל םנוצרב ךא ,םיכובנ

 .תורעוסה תוחורה תא טיקשהל וסינו היסולכואה יפלכ םינפ ודימעה םה ,תינומה הגירה

 .ארונ *והשמ, ותוא תארקל ןכומ תויהל ידכ ,ןגראתהל ליחתה הרייעבש רעונה

 .דעומ דועב טלמיהל היהי ןתינ םשמ ,שגפימ-תומוקמ ועבקו ןגרואמב החירב וננכית

 תרתוכמו םינייוע םירפכ תפקומ ,ןגמ תלוטנ התיה הרייעה יכ ,רבגו ךלה דחפה

 המ לכ םיאיצומו תיבל תיבמ םיכלוה ולחה םינמרגה רשאכ .םיערופו-םיחצרמ-ינק

 .םייתעבש הרייעב הכובמה הלדג -- םהיניעב הארנש

 ד"יה רפארטסינמ סחנפ סנכנ תיבל .אתמד ברה לש ותיב לא רהונ לחה ןומהה

 םיעברא ,םינמרגה ידי לע וחצרנ רבכ הנישטורומ ידוהי !יבר, :הרושבה ויפבו

 ותדעל יופצה לכ תא וניבהב ,ד"יה ,ל"צז ברה -- ??ונילע אהי המ .רפסמב תוחפשמ

 םיכלוה ונא, :בל-ץמוא הלוכש הוולשב הנע ,השאר לע תכפהתמה ברחה תא ותוארבו

 ..."! ונל רוזעי 'דו םינכומ היהנ ,םשה תא שדקל

 םיבר .םישחלתמו םהיניב םידדותסמ םהשכ ,תוצוחב םידוהי ודמע םויה ותוא לכ

 *יוג,ה קי'צלירבג עיפוה ברעה תדר םע .הרזעו הסחמ שפחל ,"םייוג,ה םהיעדוימ לא וצר

 ןמז ותואב .רחמ שחרתהל דיתעש המ לע םיטרפ"יטרפ רפיסו לזנג סחנפ לש ותיבב
 םימרדנ'ז םיזכורמ ןיבורוו לש הזוחאב יכ ,עידוהו ןרוגנדליג םייח הצורמב םשל עיגה
 רבגתה םע .המוהמ המקו ,הרייעב העידיה הצופנ רהמ שיח ."ופאטסיג,ה לש .ס .ס ישנאו
 ,םיניארקוא םירטוש ףקוה וטיגה .ןאל תעדל ילבמ ,םיצר לכה ולחה ,לילה תכשח

 .םידוהיה לע רוצמה לחהו ,םוקמה-ישנאמ

 קר םלוא ,רתוכמה וטיגה ןמ טלפמ אוצמל ידכ ,םיבר םישנא וצצורתה הלילה לכ
 ,יהשלכ הלועפל המזיי ילוטנ ויה וטיגה יבשות בור .הליל ותואב וטלמנ שיא 70-כ

 ,םרסייל לחה םנופצמש ויהו ודחפש הלאכ ויה .םחוכ תיראש תא וליכ ןואכידהו דחפה יכ
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 עגרבש ,הווקתב םמצע תא ולשהש ויה .הרייעה יבשות ראשל עלובי םתחירב ללגב אמש

 ,וציאהו וננחתה הרייעה-יריעצש יפ-לע-ףא .םיחצורה לצא םימחרה שגר ררועתי ןורחאה

 תינאטנופס אלא החירבה התיה אל ,וטיגהמ טלמיהל שי הלילה-תליפא תררוש דוע לכ יכ

 הלאכ םג ויה םלוא ,וטלמי יכ םהידליב וציאהש ,םירוה םנמא ויה .תנגרואמ-יתלבו

 דע ,הליל ותוא לכ וככש אל תוצצורתההו הכובמה .תאז ושעי לבל םהידליב וריצפהש

 .ד"יה ,הנורוו השמו רדניב קחצי :םיחרובהמ םיינש לש םחצריה רבדב העומשה הטשפש

 -םויל םימיא-תדרחב םיפוצ ולחה לכהו ,תוחורה וטקשו הכובמה הגפ ,רבדה עדוויהב

 .תרחמה

 תביבסב היסולכואה לכ תא סנכל "טארנעדוי,ה הווטצנ ןורחאה םויה לש ורקובב

 איצוהלו דוקפל "טארנעדוי,ה ירבח ולחה ,רקובב עבש העשב .ןאשיילפ קיציא לש ותיב

 גרבנטור לא הנפ ,םינושארה ןיב היהש ,ןולגעה לאומש .דעוימה םוקמה לא םישנאה תא

 דעוצה תוומב שיגרמו האור ךניא םולכ ,ךידי םצעב השוע ךנה המ, :הקעצב ןקזה

 תא וליבוי ןאל :ולאשו ,םוקמב דמעש ,ופטסיגה-ןיצק לא שגינ גרבנטור ..."? םדקתמו

 ,גרבנטור לש ויפתכ לע החינהו תחאה ודי תא עשר ותוא םירה ? םילהקתמה םישנאה לכ

 : ויתפש-תויווזב רתתסמ לק ךויחשכ ,סומינב רמאו ושאר-תורעשמ תחא שלת הינשב

 ."הדובעל םיעסונ םלוכ ,תחא הרעש ףא רסחת אל הלאה םישנאהמ,

 ישנאו ,ןוסרביל ,םורטש רשא ,ןרוגנדליג ,גרבנטור להקה לא וברקתה ןכמ רחאל

 ,וחרבש הלא לכ !ועגריה ,םידוהי, :הדעה תא םיעיגרמ םהשכ ,"תידוהיה הרטשמ,ה

 ."הדובעל ,הכומסה ינראסל עסינ ,ןאכ םידמועש הלא ,ונא וליאו ,גרוהל ואצויו וספתיי

 ולחה םילהקתמה .תובבלב קומע יובח היהש ,םירתסה-דחפ םלענ הלא העגרא-ירבד עמשל

 החפשמ-החפשמ -- תורושב רדתסהל וליחתהו "בוט-לזמ,ב והער תא שיא םיכרבמ

 תואטמיסה ךרד וטלמנשו תורושה ךותל וסנכנ אלש ,םיבר ויה .ב"א רדס יפל ,היבורקו

 .רותסמו אובחמ םמצעל שפחל תורצה

 םיתבב בהז-תונומטמ שפחל ,םפטו םהיתושנ לע ,הביבסה-ירכיא ולהקתנ םייתניב

 םדעצמ -- םויאה עסמה לחה הלא לש םהיניעל .ידוהיה שוכרה ןמ דודשלו םישוטנה

 ותישאר .לומתא ונניר םהילעש ,םיקומע תורוב םתוא לא ,חבטה-םוקמ לא םידוהיה לש

 קושה ךרד ,טחושה ריקי לש ותיבמ התיה ,ינומהה גרהה תארקל ,הז םירוסי-ביתנ לש

 .ריעה ןמ מ"ק 2 לש קחרמ ,תבכרה תנחת לא רשי ליבומה שיבכהו

 ודמע תובוחרה יווצקב .ךסב םידעוצה תא ופיקה ,םוקמה ינבמ ,םינייוזמ םירטוש

 םהיתב-יחתפל האצי תיניארקואה היסולכואה .םידעוצה לא םינווכמ םהיבורשכ םיפיקז

 ןטלמנו ,תורושה ךותמ וקמחתה םידוהיש ,םירקמ ויה .םיכלוהה תא וויל ינטש-קוחצבו

 הלא םלוא ,םירצונה םהירכמ ינפב םשפנ לע וננחתהו םיניארקואה יתב לש תורצחל

 ...םינזרגב םופרע וא תונושלקב םורקד םינורחאה

 םילבומה ,םיפלא לש םהיתויפמ םימורמל אשינ םירורמת-יכב .הכשמנ הכולהתה

 הדע ,תוומה תארקל תדעוצה המלש הדע לש תינומה תוחפייתה תאז התיה .חבטל ןאצכ

 םתקעז התיה וז .ףרט-ירחוש םיאנוש תפקומ ,סלקלו סמרמל הנותנ ,עשי-תלוטנ

 .לארשי תודלותב ותמגודכ היה אלש ,םשה לוליח לומ לרוג-יבולע לש תיביטקלוקה
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 לע הקמח ,'פ תואב םיליחתמ םהיתומשש ,תוחפשמה ןתוא רשגה לא ועיגהשכ

 רובעכ .תבכרה-תנחת לא םירהוד םהשכ ,םיינמרג םירטוש 30-כ לש הצובק םדי

 .וכוליה תא רצע רשגה דילש רוטה .הירי-תונוכמ לש רוטריט םשמ עמשנ םיעגר השימח

 דוע ויה אל -- תבכרה-תנחתל רבכ ועיגהש הלא :תוקפסו תווקת דוע ויה אל וישכע

 םע ןתמו-אשמב סנכנ אוה ,ודיל המזייה תא ואדנל לבייל לטנ עגר ותואב .םייחב

 ומילעיש -- ,םהידיל ולשלושש םינומלשה תרומת ,םתיא רידסהו םיניארקואה-םירטושה

 .הריעה הרזח ,השאונהו תיכיטסה ,תינומהה הסונמה הלחה זאו .שחרתהל דמועהמ םהיניע

 תוצובקו םידיחי םלוא ,היטסארבו היאבונ תובוחרל ץרפתה םיטלמנה לש ירקיעה לושחנה

 .תובוחרה ראשב םג וטשפ תונטק

 ,םיחרובה ןיב ויה שיא 15007כו םיחרובה רבעל ךתינ ,םידדצה לכמ ,תוירי לש רטמ

 *םייוג,ה לש םהיתודשו םהיתורצח ךותל וקמחש ויה .םייתאמל עיגה םהמ םילפונה רפסמו

 ךרדב ךל ,םועז ידוהי, :התיה הבושתהו ,"רובעל ןת ,אחא ,אנא, :םהינפב וננחתהו

 םיחרובה ירחא ופדר םינייוזמ םירכיא ינומה ..."! תוומה ןמ קמחתת לא ,ךתוא םיכילומ הב

 .םיללח םהב יליפהו

 קצוסיוול עיגהל שיא 800-כ וחילצה ,תורובהמ וחרבש ,םישנאה 1500-כ ךותמ

 םהמ) וז ריעב תינומהה הגירהב םה םג ופסינ ןכמ-רחאל םימי םייעובש םלוא ,הכומסה

 הלא םג םלוא ,תורעיו תודש ינפ לע ורזפתה םיא 500-כ .(דבלב םישנא 5 םייחב וראשנ

 .הקוחרהו הבורקה הביבסב תורוזפ םהיתומצעו ירזכאה םתומ תא ןכמ-רחאל ואצמ

 ,"יצבובלוב,ה לש תויפונכה ישנא ידי-לע וספתנש ,םיטלמנה לש םפוס היה דחוימב רמ

 ..םירביא םיתרוכ ,םייח םיפרוש ,תונושמ-תותימב םינעמ ויה הלא

 וכישמה םוקמב םיראשנה .רשגה דיל החירבה הלחהשכ ,טלמיהל וסינ םלוכ אל

 ,ךופשה ונמד תא םוקנל ורכזת רוכז ,וסונ ,ורהמ, : תולוק-ילוקב וקעצו תורושב דועצל

 .םוקמב ורונ םהו -- םילוחה לכ ופסאנ ,תבכרה-תנחת לא םעיגהב ..."המקנ ,המקנ

 ריווא אלל ,םיטעמ תונורק ךותל םיפופצ-םיקוחד וסנכוה ,םייחב דוע ויהש שיא 2800 דכ

 םשמ וקמח תונורקל הסינכה ןמזב .ינראסל ולבוה םהו ,שמש לש רוא אללו המישנל

 םיררוצה םלוא ,רלה לש הרסנמב ואבחתהש ,ץכ יבצו סעלק לשריה םהיניב ,םישנא המכ

 ךישמה ,תבכרה ןמ טלמיהל חילצהש ,אריפש לרב .םוקמב גרוהל םואיצוהו םואצמ

 ."םייוג,ה ידימ ללח םש לפנו תורעיב וידודנב

 לופיל רשאמ תוומה תא ורכיב םה ךא ,טלמיהל םדיב תוהשה התיהש ,םיבר ויה

 לק אלש םוקמב ,ותיב רצח ךותב רוגס היה ,לשמל ,קישטיב לציא .םיניארקואה ידיב

 וליבוהל שקיבו ואובחממ אצי ,ותיבב םיזזוב ולחה םיניארקואה רשאכ םלוא .ותולגל היה

 דיל ותימהלו תורבקה-תיב לא וליבוהל שקיב םשל ועיגהב .*ופטסיג,ה תרטשמ לא

 םש ,ןימלעה-תיבל והואיבהו הלגע לע ותוא ולעה ,ותשקבל ונענ םילבנה .ויתובא ירבק

 ,וראווצ הבוגל דע ודי-לע יופחנ רובה רשאכ .ורבק תא וידידומב רופחל וילע וויצ

 .רבקה ךותב ורדעמ לע ןוכר אוהשכ ,םירודכ רורצ וב וחלש

 םויב .תורבקה-תיבב םחומ תא ואצמ ,תונטקה ויתונב יתשו ןייבשיפ לארשי םג

 הטלמנ ןייטשלרפ ןימינב לש ותשא .קנחב םמצע תא ונד הלעבו ןמליפש הטאלז .הגירהה



 5 וטיגב ןורחאה םויה

 רוב ךותל המצע תא הליפהו הניטשיראקאמ בוחרבש םינבלה-תופרשמל דע העיגהו

 לציא לש ותשא .רהמנו רמ םוי ותואב התעדמ האצי רלדנס תשא .םיקומעה םימה

 ,הלומ רגש הז ,רמוכהש דע ,םויה ותוא לכ תלליימ התיהו התיבב הדבל הראשנ קישטיב

 ...לער-תולולג ועלב ותחפשמו בוסיטמ דוד .הייריב הגרהל דקפו רטוש קיעזה

 "לסעג-עשזולאק, הל וארקש הטמיסב הנשמ הלעמל וררוגתהש ,השרוומ םיטילפה

 ועיגה ,תובהלה תועקוב ולחהשכ .שאב עבורה לכ תא תיצהל ,ןורחאה עגרב ,וטילחה

 .תובהלה ךותל םייח םוקרזו ותבו ןמטיל תא ושפתש ,םינמרגה םוקמל

 הנכש ,בובל לש ותיבל ,היתועורזב הנטקה התבשכ ,התיבמ החרב רלדנס הינאפ

 שפת ,ינמרג רטוש התארקל ןמדזנ העש התוא .וינפ לעמ השריג זלה םלוא ,יניארקואה

 ןייטשגנוי עקיישו סיק'צא'צ הקטאלז ,ראיניו לבייל .םירבא-קוסירב התוא ןדו תקוניתה תא

 תא ואצמ קישטיב ל'השמו גרבנזור םייח ,הקטאל ןרהא .רהנב העיבטב התימל ונודינ

 .הקבודיציפב םתומ

 םיבר םוי ותואב וארהש ,תיאליע הרובג לש הדוס לע םיעשרה םייוגה ודמע אל

 .הזיבה לאו חצרה לא קר ויה םהיניע יכ ,ועתפוה אלו ומהדנ אל םייוגה .הרייעה-ידוהימ

 רוכזנ ונא .ןברוחלו חבטל םדי אולמ תא ונתנש ,"םינכש,ה לש םתועשר לע םוקני ימ

 תארקל וכלהש ,םירשיהו םימימתה לש שדוקמה םנורכז דצב ,םלוע ןוארידל םתוא

 .ךופשה םישודקה םד לע חלסי אלו לוחמי אל תומקנ לא .הקזח הנומאב תוומה

 יובש לצא םולצתה תא אצמש ,ןמכוה םייח יאציבורבמודה ןזיטרפה י"ע לארשיל אבוה הז םולצת

 תליהק ידוהי לש הגירהה תעב השענ םוליצה יכ ,הדוה ינמרגה יובשה .וידיל לפנ רשא ינמרג

 תלשממל יללכה עבותה שיגהש ,םיכמסמהיקיתב ללכנ םולצתה .הציבורבמודל הכומסה ,יישיבויל

 .םילשוריב ןמכייא-טפשמ תעב לארשי
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 האושה:תפוקת לע תחא תודע

 1946 תנשב ,ןילופב םתויהב ,ךורטופ ףסוי י"ע המשרינ ולזבוק הקשורבוד יפמ וז תודע

 ידוהיה ןוכמה םעטמ זא ךרענש ,הציבורבמוד ידוהי תדמשה רבדב לוקוטורפל הפרוצו

 .(ךרועה) באלצֹורוו ףינס ,ןילופב ירוטסיהה

 השילפה םויב .הציבורבמוד ונריעל םישלופה םינמרגה ורדח 1941 ינוי ףוסב

 -רכיכל םוליבוהו םהיתבמ םירבגה לכ תא ואיצוה ,םידוהיה יתב לע םינמרגה ולפנתה

 וכרע רשא ,םיימוקמה םיניארקואה תאז הכאלמב םהל ירזע .ריעה זכרמב אצמנה ,קושה

 .םוקמה גהנמכ ,חלמו םחל םע ,תיגיגח םינפ-תלבק םינמרגל
 ,קי'צלירבג םיחאה תשולש :ויה ,םינמרגה םע תיגיגחה השיגפה ינגראמ ןיב

 .דועו (םינזיטרפ י"ע ךכ-רחא גרהנש) קי'צרוק ,יקסבונילמ ר"דה

 םלוממו ,המדאה לע תבשל הדוקפ הנתינ .קושה-רכיכל ופסאנו וספתנש ,םידוהיל

 קינ'ציפ םוחנ 'ר :ריעה לש םינברה םג ויה םיפסאנה ןיב .הירי-תונוכמ ובצוה

 .ןמצלז אבא ירו

 י"פעא ,ידוהי שוכר תליזג לש םירקמ הברה ורק ,םירבגה ירחא םישופיחה תעשב

 .תוימשרה תוארוהל דוגינב היה הזש

 תא ררחשל םהמ ושקיבו םיליעפה םיניארקואה לא וצר םהיתומאו םירוצעה ישנ

 וקיזחה ברעה דע .דחוימ םזידסב ושלתנ םהינקזו תולאב םייתניב וכוהש ,קושב םיפסאנה

 םירשע קרו םירוצעה בור תא וררחיש ברע תונפל .תוומב םהילע ומיאו םש םתוא

 ,םהיתוחפשמ-ינבלו םיפסאנל ועידוה תאז םע דחי .הבורע-ינב רותב ;רצעמב וראשנ םידוהי

 דועו .ורצענש םידוהיה םירשע גרוהל ואצוי ,ינמרג התביבסב וא ריעב גרהי םאש

 .םירשעה םג וררחוש םימי תשולש רובעכ .רתוי

 .("טארנדוי;) תידוהיה-הצעומה הנגראתנ ריעב םינמרגה ןוטלש לש םינושארה םימיב

 םייח ,גרבנטור הירא :'יה וירזועו ויצעוי .ןוסרביל םהרבא דמע "טארנדוי,ה שארב

 הצעומה תמזיב .םירחאו גרבנטור בקעי ,ןייטשלרפ הירא ,ךוטצרַאווש ןימינב ,ןרוגנדליג

 םירטושכ .היזמלפרפ בקעי הנמתנ השארבש ,"תידוהי-הרטשמ, םג הנגראתנ תידוהיה

 ,םירחאו היזמלפרפ סחנפ ,קוז בקעי ,ןלפק המלש ,סלק רזעילא ,יקסנירבס יאמש :ונומ

 תא ובירחה ,ידוהי תיב לע ולפנתה דחא הלילב .בוחרב וארנ אלש טעמכ םידוהי

 תא םג ורסא הליל ותואב .רהוסה-תיבל וחקל תיבה לעב תא .שוכרה תא וזזבו ולוכ

 וררחוש ,*טארנדוי,ה י"ע הובג םולשת ןתמ רחאל ,תרחמל לבא ; קינ'ציפ ברה

 .םירצענה

 הצעומה .תונוש תושק תודובע לעופל איצוהל תידוהיה-הצעומהמ ושרד םינמרגה

 .םחל םרגוליק יצח לש ימוי-רכש המלישו תובכשה לכמ םידוהי הלא תודובעל החלש
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 םיסמ ומליש םג ,הדובעל וכלה ,"טארנדוי,ה לש ויתושירדל םידוהיה ונענ ללכ ךרדב
 ברעתהל הכירצ התיה הרטשמהש ,םילדנקס לש םירקמ םג ויה לבא ; םהילע ולטוהש
 .םהב

 .םידוהיה ידיב ויהש ,םיסוסה לכ םינמרגה י"ע וחקלינ 1941 ילוי שדוח תיצחמב
 תונוטלשל ןתוא רוסמלו ןיבורוול םהיתורפ תא ליבוהל םידוהיה וחרכוה תוכוסה גחב
 .םיניארקואה

 ףסכב ,תונתמ הברה םהל הנתנו תואנ תוריד "ופטסיג,ל הרדיס תידוהיה-הצעומה
 תונברק ויה אל הנושארה הנשב ,ןכא .ליצהל ןתינש המ ךכ י"ע ליצהל הווקתב ,בהזבו

 .שפנב

 לע ,ריעה-ןגב ורונו ,תחא השאו םירבג ינש ,הביס לכ ילב ,וספתנ 1942 ץיקב

 םידוהי תואמ ונועו ורונ םש ,תויונערופל ןכומ םוקמ היה הזה ןגה .ןירוה רהנה ףוח

 .הביבסהו ריעהמ

 דצמ התיה אל .תיניארקואה תימוקמה היסולכואה םע עגמ לכ טעמכ היה אל

 ,םיניארקואה וקפיסש תונוזמה דעב .םידוהיה םהינכש רעצב תופתתשה לכ םיניארקואה

 .בהזו םירקי םידגב םה וטחס

 וסלכוא וטיגב .וטיגה -- ידוהיה םוחתה רצונ ,1942 תנשב ,תועובשה גחל בורק

 .הביבסהו ריעהמ ,םידוהי 5000-כ המויא תופיפצב
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 : תנייאורמה התנע ,ותחפשמ-ינב לש םלרוג רבדב ,ןייארמה תלאשל

 תיבה לא הסינכה לבא ,םתיבב רוגל וראשנ הלכימ ךתוחאו ךורטופ הקבר ךמא;

 .תירוחאה תלדב ושמתשה ןהו (םוחהל ץוחמ היה הז בוחר יכ) הרגסנ ראודה בוחרמ

 ותואל לכתסהל וליפא היה רוסאו םישרקב וסוכ ראודה בוחר דצב תותלדהו תונולחה

 ."הנבורב ותויהב ,1941 תנשב דוע גרהנ ךורטופ באז ךיבא .דצ

* 

 דעו ןטקמ ,תידוהיה היסולכואה לכל הדוקפ הנתינ ,1942 ,ינוי וא ,ילוי שדוחב

 .תידוהיה הצעומה די:לע ףסאתהל ,ללכהמ אצוי ילב ,םינקזו תודלוי ,םילוח ,לודג

 תילטוט הדמשה לע תורחא םירעמ תועומש ועיגה יכ ,ףיסה רבכ והזש ובשח םיפסאנה

 .םידוהיה לכ לש

 תחא הצובקו הרקמבש ,תאז לכב .זא טלחוה .הלא תועומשב ןומא ונתנ אל םיבר

 .לצני חילציש ימו ,םידדצה לכל חורבל וליחתיו הלומהו שער םירתונה ומיקי ,גרהת

 בוחרב םיניארקואה .ריעל ץוחמ ,רפסה-תיבל םידוהיה לכ תא וליבוה קזח רמשמ תחת

 לכ תא ומשרש ירחא .ויעה אל םהב עוגנל לבא ,םידוהיב וסלקתהו וקחצ רטאלפ

 .וטיגל םוריזחה ,םיחכונה

 ג"ק 23 "ופטסיג,ל איצמהל "טארנדוי,ה שרדנ תיפוסה "היצקא,ה ינפל שדוחכ

 רפסה-תיב רצחב המייקתנש .הלודג הפיסאב .תידוהיה הליהקה לש שפנ ןוידפכ ,בהז
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 ואיבהו הלודג התיה תונעיהה .ותלוכי יפכ איבי דחא לכש ושקיבו םינברה ומאנ ,ירבעה

 ,ןוגיב ףסוי היה רבזגה .שפנה תא ליצי הזש ,ונימאה דוע זא .היה ךירצ רשאמ רתוי

 .קינ'ציפ ברה לש תוארוהה יפל לעפש

 םינמרגה .עובשב יעיבר םוי הז היה .םושירל אובל הדוקפ הנתינ בוש לולא שדוחב

 תוא הז היה .תורומג יתלבה םהיתונמזה תא םידוהיה םיטיחהמ ואיצוה םיניארקואהו

 םיכרדב וספתנ םהמ הברה .םידוהי 1500-כ ומלענ הלילה ךשמב .ונפוס עיגהש רורב

 םיניארקוא-םירטוש לש תורמשמ י"ע ופקוה ,םושירל ועיפוהש הלא .םוקמב וגרהנו

 ודמשוה םש ,ינראסל תונורקב ואבוהו תבכרה-תנחתל לגרב ולבוהו "ופטסיג, ישנאו

 י"ע ורונ םה לבא ,חורבל םיבר וסינ תבכרה-תנחתל ךרדב .םירבק השולשב ונמטנו

 .םיניארקואה י"ע וספתנ וא תורמשמה

% 

 : תנייאורמה התנע ,ותחפשמ-ינב לש םלרוג רבדב .ןייארמה תלאשל ,בושו

 םג ויה ,יקלָאק רפכל ךרדב ,לזרבה תליסמ דיל םיכרדה-תובלטצהב ,םיחרובה ןיב,

 לש ורבקמ קוחר אל ,םוקמ ותואב ורבקנו ורונ ןה .הלכימ ךתוחאו ךורטופ הקבר ךמא

 ."1942 תנשב םש גרהנש ,םודאה-אבצהמ שרפה

 א

 דציכ ,תוריקבש םיקדסה ךרד וניאר .תיבה ךותב אובחמב ונראשנ ילעבו ינא

 .רעיל חורבל ונטלחה הלילב .איצוהל ןתינש המ תיבהמ םיאיצומ "םיבוטה םינכשה,

 שפחל ונכלהשכ ,תולילב .הכותב ונבכשו םיפנעמ הכוס ונומיקה ץיניסי רפכהמ קוחר אל

 .1943 ףרוחה דע ,שיא םישולשכ ,אתווצב ונייחו םידוהי דוע םע ונשגפנ ,ןוזמ תודשב

 ,ןמיינ סחנפ ,ןמיינ םהרבא :םהיניב ,םיידוהי םינזיטרפ םע ונשגפנ ןמז ותואב

 .םירחאו ולזבוק השמ ,ןיפש קחציו בייל ,ןמלז םיחאה ,ןי'צליט ,לזנג סחנפ ,סק'צא'צ הדוהי

 םקניהל םג וחילצהו תואובתו םיתב ,רשג ,חמק-תנחט ופרש םה .הפי ודבע םירוחבה

 תא ושפת ונלש םירוחבה .םינמרגה םע הלועפ ופתישש .םיניארקואהמ םידחאב

 םירוחבהמ תורומח תורהזא ולביק םיניארקואה רעיה-ירמוש .םודימשהו םיניארקואה

 "יטרפה דצמ תונברק םג ויה .תורעיב םידוהיה תועונת לע תונוטלשל ורסמי אלש ,ונלש

 .ולא תולועפב םינז

 -תיב ונל היה .םוקמל םוקממ רובעל ונחרכוהו םילודג תוחוכ ונדגנ וסייג םינמרגה

 הציבורבמודמ ךילרא ר"ד לש ולופיטב ונייהו ונילח ילעבו ינא .תולגע לע םילוח

 .סופיטה תלחממ תמ ילעב .הבקסוממ חלשנש יטייבוס אפורו

 .תונוזמ ונל ואיצמה םהו הביבסב וררוגתהש "םיקינטובוס,ה םע רשק ונל היה

 .הקבולפר תביבסב הז היה .היסורמ םידוהי-םינזיטרפ םע ונשגפינ 1944 חספה גחב

 ,הציבורבמודל תבכרב ונעסנ הקבולפרמ .םיצאנהמ תררחושמ רבכ התיה הציבורבמוד

 תאשל ונלוכי אלו הרייעב ונכלהתה הרצק הפוקת .יתרייע-ינבמ םירחא םילוצינ יתשגפ םש

 הרוראה המדאה תא בוזעל ונטלחה .ןברוחה תא תואור וניניעשכ לודגה באכבו רעצב

 ,לארשי-ץראל -- ןאכמו ,הינלופל עיגהלו



 ןיטשלעגייפ קחצז

 טבעלעגרעביא ןיילא סאד באה ךיא

 : עטסביל ןוא עטסרעייט עניימ ןופ קנעדנָא ןקיבייא םוצ

 םירמ ,רעטומ ןיימ ; ןייטשלעגייפ יכדרמ ר"ב םייח-םהרבא 'ר ,רעטָאפ ןיימ

 ,רעדורב ןיימ : ןאמצַארק לכימ-לאיחי תב ,עקלייב ,יורפ ןיימ ; לאלצב 'ר תב
 ןַאמ ריא ,עקניח ,רעטסעווש ןיימ ; ךעלרעדניק ןוא ,לרעפ ,יורפ ןייז ןוא ןרהא

 ריא ,עלהוח רעטסעװש ןיימ ;: ךעלרעדניק ערעייז ןוא ןהכה המלש ןב גילעז

 ,והיעשי ןוא (עילע) והילא רעדירב עניימ : עלערימ לרעטכעט ןוא לארשי ןַאמ
 ןיימ : בקעי תב הניד רעגיוש ןיימ ; סיצאנ יד ןגעק ףמאק ןיא ענעלַאפעג

 ןיימ ;ךעלרעדניק ערעייז טימ עמעט ןירעגעווש ןוא לכימ ר"ב סענַאמ רעגָאווש

 עטנַאקַאב ,תורבח ןוא םירבח ,עניימ טניירפ עקירעביא עלַא ןוא עטָאנ קינעימילּפ

 טעדרַאמרעד ןענעז עכלעװ ,טנגעגמוא ןוא ץיװָארבמָאד ןופ עקירעהעגנָא ןוא

 רעד ןופ הפוקת רעקיליורג רעד ןיא רעניַארקוא ןוא ןשטייד ךרוד ןרָאװעג

 .המחלמ-טלעוו רעטייװצ

 ,ה .ב .צ .נ .ת

 טראווראפ .א

 ,תוליהק ענערָאװעג-בורח רעטנזיוט ןוא ןדיי עטעליוקעגסיוא ןענָאילימ ןופ קילבנָא ןיא

 יד ,ץיװָארבמָאד עלעטעטש ןעמוקעגמוא ןיימ ןופ קנעדנָא רעד ןצרַאה ןיימ ןיא ףיט טגָאנ

 ןוא ןעיורפ ,ןדיידםיבשות עטקינייפרַאפ קידתוירזכא ןוא ענעטכָאשעגסיוא ,עטתיממעצ

 .ךעלרעדניק

 ,ןדייל ןוא ןדיירפ עשיפיצעפס עריא ,ןח ןלעניגירָא ןַא טגָאמרַאפ טָאה ץיװָארבמָאד

 זַא ,ךיז טכוד רימ .ןעגנולסיירטפיוא ןוא תומחנ ,תודירי ןוא גייטשפיוא ,תורצ ןוא תועושי

 ןבעל ןלערוטלוק ןוא ןכעלטפַאשלעזעג ,ןשימָאנָאקע םעניא ןעגנוקעלּפטנַא ערעדנַא עלַא ךיוא

 ,סעיצַאזינַאגרָא ןוא ןענייארַאפ ,יירעקרעווטנַאה ןוא רחסמ יוו -- ,עלעטעטש רעזדנוא ןופ

 ןַא ,ןח רערעדנוזַאב ַא ןסָאגעגסיוא ןעוועג זיא םעד ףיוא ךיוא -- תודיסח ןוא תודגנתמ

 ,רעלדנעה-דרעפ ןוא םירחוס-דלַאוו רעציווַארבמָאד .תוטשפ ןוא טייקיצרַאה עקיטרַאנגייא

 ערעייז טימ ןענעז -- רעגערט-רעניה ןוא רעפיוקרַאפ-שיפ ,סעקינלעבַארַאק ןוא רעמערק

 ,רעלשיט רעציוװָארבמָאד .ךעלטעטש עקימורַא יד ןיא יוו ערעדנַא ןעוועג תוחלצה ןוא תוגאד

 ןעוו .הביבס רעצנַאג רעד ןיא טמשעג לָאמַא ןבָאה סרעגעז-רעטערב ןוא רעגעלש-לדניש

 ןופ סרעגעז-רעטערב ערעזדנוא ןסיוטשסיורא ןעמונעג ןבָאה ןקַאטרַאט עטריזינַאכעמ יד

 ייז טָאה .ןגָאלקַאב םיא רַאפ ךיז ןעלקעלימש 'ר וצ ןרָאפעגקעװַא ייז ןענעז ,טעברַא רעייז

 "הסנרפ רעיינ א טייטשטנַא סע זַא ,טשינ טעז ריא ,טשינ טגָאלק ,ןדיי, : טגָאזעג לקעלימש 'ר

 ;ויתוירב לכל סנרפמו ןזה זיא םלוע לש ונובר רעד :רעטעברַא ןוא םירחוס עשידיי רַאפ גייווצ

 -רַאפ ןבָאה ,םייהַא ןרָאפעגקירוצ ייז ןענעז ..."סעגאוולעטס יד ףיוא ןכירק וצ ךייא גונעג

 ןָא זעוועג ןענעז םידיסח רעציװָארבמָאד .סרעגעז-רעטערב סיוא -- ןוא ןגעז ערעייז טפיוק

 יירפ -- םיריבג ערעזדנוא ; טייקנסיברַאפ ןָא -- םידגנתמ רעציװָארבמָאד ןוא טייקנסיררַאפ

459 
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 ,לידבהל ,וליפַא .טייקשירעגנויבָארג ןופ יירפ -- תולגע-ילעב ערעזדנוא ,םזיבָאנס ןופ

 ןיא ןוא םינפ-רתסלק ןרעדנוזַאב א טגָאמרַאפ ןבָאה -- םיבנג ,םירסומ ,סרעגעלש ערעזדנוא

 ןענעז םידיסח רעציווַארבמָאד .ןדיי רַאפ ןייז שפנ רסומ טנָאקעג ךיז ייז ןבָאה הרצ תע ןַא

 יד יוו שרעדנַא -- םידגנתמ רעציװָארבמָאד ,םידיסח רעלָאּפָאטסָאק יוו שרעדנַא ןעוועג

 רעציווָארבמָאד ; רעצינשזערעב יד יוו שרעדנַא -- ןטסינויצ רעציווַארבמָאד .רעצעינינול

 -- סרעקייטפַא ןוא סרעשדלעפ רעציווַארבמָאד ; רענילָאטס יד יוו שרעדנַא -- ןטסידנוב

 עטוג ,עמערַאװ ןעוועג ןענעז םיריוטקַאד עשידיי רעציווָארבמָאד .רענרַאס יד יוו שרעדנַא

 -רַאשזָאּפ רעציװָארבמָאד ; רעקצָאסיװ יוו שרעדנַא -- סעקינלעבאראק רעציווַארבמָאד .ןדיי

 .רעצרעמידאלוו יד יוו שרעדנַא -- סעקינ

 יו םינבר עניוזַא ןענופעג טשינ טעוו ןוא עירעפמיא עצנַאג א ןרָאפסיוא טעוו ריא;

 -כעלרע ןייז -- עשטמוחנ יר רעזדנוא, -- : ןדיי רעציװָארבמָאד ןגָאז ןגעלפ -- "ערעזדנוא

 ןייז ,ןענרעל-הרות ןייז -- בר רעד לקנַאי 'ר רעזדנוא ;"ןענעוואד ןייז ,טייקסטוג ןייז ,טייק

 ןתנ רדנס 'ר ןוא ןייד עשטיא יר ,ןתנ בקעי 'ר ברה : ןענעז ּווו ןוא, ,"ןלַאפנייא ענייז ,המכח

 רעציווַארבמָאד ןוא, -- : תולעפתה ןייז ךישממ זיא דיי רעציװָארבמָאד רעד ןוא *? ןייד רעד

 ענעגייא ןפַאשעג ,ןטָאנ ןבירשעג ,ענַאיּפ טליפשעג ! עטילאש ? טייקיניילק ַא סעפע 1 םינזח

 -מָאד יד ןוא ...ןענעווַאד ןייז ,טייקמורפ ןייז ? ןזח-לביטש רעד םחנמ ןוא ...! סעיציזַאּפמָאק

 -טלעוולַא ןוא הניגנ רעשידיי רַאפ עיציבמַא רעייז טימ ,סרעמזעלק עילעּפַאק רעציווַארב

 ןוא ןטינשרַאפ .ָאטשינ רעמ ןיוש זיא ץלַא סָאד ,ןעוועג זיא ץלַא סָאד ,ָאי 1 קיזומ רעכעל

 ץלַא סָאד לָאז סָאװ ,טנַאה עטשטנעבעג יד ןעמ טמענ ווו ! דרע רעד ןופ סע זיא טקעמעגּפָא

 זעשעג זיא'ס סָאװ .םעד ןופ לייט א שטָאכ ןענעכייצרַאפ וצ חוכ ןעמ טמענ ּווו ? ןקיבייארַאּפ

 ריא ןעגנַאגעג זיא הדע עשידיי רעציװָארבמָאד עקילייה יד ןעוו ,געט עמַאזיורג ענעי ןיא

 ? טבעלעגרעביא ןיילַא סָאד בָאה ךיא יוו ױזַא טָא ,געוו-רעריטרַאמ ןטצעל

 ...? ןעוו רַאפ ...? סָאװרַאפ .ב

 יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,1941 ילוי שדוח ןופ טכַאנ רעקידקיטנוז רעלעקנוט ַא ןיא

 ןופ טכַאנ רעקידקיטסניד רעלעקנוט רעמ ךָאנ א ןיא ךיז יז טָאה טקידנערַאפ ןוא עידעגַארט

 רעבָא ,ןטכיולעג לעה טכַאנ רעקיליורג רענעי ןיא טָאה הנבל יד ,בגא .1942 טסוגיוא שדוח

 עקיטביל יד ,ךפיהל .ןדײ-ָאטעג רעציוװָארבמָאד ,זדנוא וצ ןעגנַאגרעד טשינ זיא טכיל ריא

 זדנוא ןטלַאה טכַאנ עצנַאג א טנָאקעג ןבָאה רעדרעמ יד .קילגמוא טכַארבעג טָאה הנבל

 ןט-26 םעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה הגירה-ןסַאמ יד .ןפיולטנַא סָאד טרעטשעג ןוא *גיוא ןפיוא,

 .רעבירג רענרַאס יד ייב הטיחש עקיליורג יד ןגיוצעג ךיז טָאה געט יירד ןוא 1942 טסוגיוא

 ענעבילבעג ןופ דרָאמ ןוא ןייפ םישדח 19 : ךשמה רעמַאזיורג רעד ןעמוקעג זיא םעד ךָאנ

 סָאװ ,תונושמ תותימ עכעלקערש ןוא ,רעדלעפ ןוא רעדלעוו רעביא עקידנרעדנאוו םידיחי

 .ןטכַארטוצ טנָאקעג טָאה היח רעשיטסיצַאנ רעד ןופ עיזַאטנַאפ עשיטסידַאס עקנַארק יד רָאנ

 טשינ רעדנווו ןייק רָאג זיא סע ןוא געט עמָאזיורג ענעי ןענעז ןצראה ןיא ןסעגעגנייא ףיט



 461 ...ןןעוו ראפ ...!סָאוורַאֿפ

 עשיגַארט ענעי ןגיוא עניימ רַאפ סיוא טיירפש ַא ךיז ןביג טונימ רעיירפ רעדעי ןיא סָאװ
 ! רעדליב

 -ארטעצ רעטרעדנוה ךָאנ ןוא ךעלרעדניק עטנערברַאפ-בלַאה סנַאמשיפ לדוי ךיא עז טָא
 .ךעלרעדניק רעציװָארבמָאד ענעט

 עטמירקעגסיוא ,ןגיוא ענעכָאטשעגסיוא ,טולב טרעווילגרַאּפ סעקשטיר ךיא עז טָא

 .סעפערעשט עטרעטעמשעצ ,עטלײשעגּפָא ,סנטסַאק-טסורב

 רעטנוא ןגיל ייז יוו ,ןעמַאמ ןייז טימ ,רענעגושמ-בלַאה רעד ,ןעלערעב ךיא עז טָא
 יד ןופ טרעכעלעגכרוד ייז ןבָאה ןליוק יד .ענעסָאשרעד ןצנַאג ןיא טשינ ךָאנ ,ץיווירק

 םענעגייא ןיא ןריורפעגמורַא ןגיל ייז .טכַאנ-רעטניוו עטלַאק ַא זיא'ס .ןדנעל יד זיב סעטַאיּפ

 .זדנוא טסישרעד .םימחר ןטעב ןוא ןרעמָאי ייז .טולב םענענורעגסיוא

 וטע ַאנ ַאביכ, .קַאה רעפמעט א טימ ןטקַאהעגּפָא ןַא ,ּפָאק סעסידנַארב ךיא עז טָא
 .רעדרעמ ענייז טגָאזעג ןבָאה -- "יטיטראפ וריקעס ורטסָא ,ולדַאּפ

 יד ןעזעג בָאה ךיא .סרעפרעק עטליופעצ עטסערפעגנייא טימ רעבירג יד ךיא עז טָא

 ןופ ןעמוקעגּפָארַא זיא סָאװ עיסימָאק עלעיצעפס ַא ןעוו ,המחלמ רעד ךָאנ ןיוש רעבירג

 -עיסימָאק יד ןופ רענייא יוו ייברעד טקרעמַאב בָאה'כ ןוא .ןבָארגעגפיוא ייז טָאה ,עװקסָאמ

 טשינ ךָאנ יד ןופ ןייצ ענעדלָאג יד םיגורה יד ןופ רעליימ יד ןופ טפעלשעג טָאה רעדילגטימ

 .ענעשעק ןיא ייז טגיילעג ןוא סנברַאש עטליישעגסיוא

 :יִארקוא ןַא ,ןכש א ןעמעוו ,רעציווירק רעד ,סענַאמ ןופ רעפרעק ןטיוט םעד ךיא עז טָא

 םעד טזָאלעגּפָארַא ןבָאה רימ זעוו .פערעשט םעד ןטלָאּפשעצ עקשעבוד ַא טימ טָאה ,רענ

 ןּפיל עטרעווילגרַאפ ענייז זַא ,טליפעג ךעלרעפניישאב ךיא בָאה ,בורג ןיא רעפרעק ןטיוט

 -עבעל רעד ןופ ללח ןיא טעשטפעשעג ליטש ןבָאה ןוא ןָאטעג געוואב ַא םיצולפ ךיז ןבָאה

 ..."? ןעוו רַאפ ...? סָאװרַאפ , : טלעוו רעקיד

 שטייד ןרַאפ םינפ-תלבק רעד .ג

 עכעלרעדיוש יד ןעוו ,1941 ילוי שדוח ןופ טכַאנ עקידקיטנוז ענעי טיג רעייז קנעדעג'כ

 ןופ ץנַאט-םידש רעד ,שרדמה תיב ןופ סיירפיוא רעד :ןביוהעגנָא ךיז טָאה עפָארטסַאטַאק

 -לירוואג ,סחוימ רעד .םייוג ענערָאװעג-עגושמ רעציװָארבמָאד ןוא רעיטסערעב ,רעפורק

 ךיז טָאה סע םָארק סנעמעוו -- עדרַאמ-עווירק יד ,רעניַארקוא רעד ,רעגָאװש סקישט

 טָאה ןוא לקירב ןפיוא ןענישרעד םיצולפ זיא -- זיוה סרעטסעווש ןיימ ןגעקטנַא ןענופעג

 עטקַאהעגּפָא טימ,) "!יטאשטירטסוו ַאצמינ -- ימַאװַָאלָאה ימיקסבודישז, :ןגירשעגניירצ

 -עביור יד ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה טכַאנ ענעי .('! שטייד םעד ןייז םינפ לבקמ -- פעק עשידיי

 לטעטש ןרעביא ןגָארטעג ךיז טָאה ,ףלעוו ענעגושמ-דליוו ןופ יוו ,יירשעג קידלמוט ַא .ןעייר

 טרַאװעג קידלודעגמוא ןבָאה ןוא רעזייה יד ןיא טכַאמרַאפ ךיז ןבָאה ןדיי יד .קע זיב קע ןופ

 ,ףליה יד ןעגנערב ןגרַאמירפ רעד טעוו רשפא זַא ,גנונעפָאה רעד טימ ןגרַאמירפ ןפיוא

 טשינ טָאה ןוא ןעמוקעג זיא ןגרָאמירפ רעד .ןטעיווָאס יד ןרעקמוא ךָאנ ךיז ןלעוו רשפא זַא

 טימ םינפ-תלבק ןכעלרעייפ ַא ןטיירג םייוג יד ןוא ,קיטנָאמ זיא'ס .העושי ןייק טכַארבעג
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 שטייד םעד ןכַאמ וצ ידכב ןוא .רעדליב עקילייה יד סיורַא ןעמענ םיחלג יד .ץלַאז ןוא טיורב

 ןדיי ףיוא געיעג ַא ייז ןריזינַאגרָא ,לטעטש ןיא שרַאמנײרַא ןכיירגיז ןייז דובכל חור-תחנ א

 ןוא קרַאמ םוצ ןבירטעג ןרעוו ,רעזייה יד ןופ עטפעלשעגסיורַא ןוא סַאג ןיא עטפַאכעג יד ןוא

 ןיא רענייצ יד טימ ךיז קידנסייבנייא ,ןטייווצ םעד ןטלַאה לָאז רענייא זַא ,טלעפַאב ןעמ

 .רעטכעלעג שינָאלווייט ַא ּפָא טכליה קרַאמ ןיא ןוא ןסַאג יד רעביא ,לסקַא סנטייווצ

 סרעפרַאוונליוק טימ טלעטשעגמורַא ןדיי טרעדנוה ףניפ דרע רעד ףיוא ןיוש ןציז טָא ןוא

 ןָאטעגנָא .סעטיוג ןוא םייוג רעטנזיוט .טייהנייא-רעדרעמ רעשישטייד רענעמוקעגנָא רעד ןופ

 -עזקע-טיוט רעד ףיוא ןטרַאװ ןוא רעמינפ עקיריג ןוא עקידיירפ טימ ןעייטש ,קידבוטי םוי

 ןבָאה עכלעוו ,תוכאלמ-ילעב ןוא רעבעג-סטעברַא עקיטכענ .ןדיי עשימייה יד ןופ עיצוק

 טלָאטשעג ,ןזייארעקַא רעייז טדימשעג ,טכושַאב ןוא טיינַאב ייז ,טנידַאב םייוג עקיזָאד יד

 ,ןרָאק רעייז ןלָאמעג ,לָאװ רעייז טמעקעג ,געז ןוא רעסעמ רעייז טפרַאשעג ,קַאה רעייז

 .טיוט סנדיי םעד ןעז טציא ןליוו םייוג עקיזָאד יד -- רעדניק ערעייז טלייהעג

 רעציווָארבמָאד יד ןיא ןענופעג ןבָאה ,יאדמשַא ןופ םיחילש יד .סעדרָאה עשישטייד יד

 יד ןופ םירוסי יד ןרעדליש וצ רעווש זיא סע ןוא .רעפלעהטימ עיירטעג ןוא עטוג םייוג

 רעייז תעב ,תוחפשמ-ילעב ,ןעיורפ ןופ רענעמ ,רעדניק ןופ סעטַאט -- ןדיי טרעדנוה ףניפ

 ,עטסנעש יד ןעוועג טרָאד ןענעז'ס .טיוט ןקידלַאב ןפיוא קידנטרַאוו ,דרע רעד ףיוא ױזַא ןציז

 עשידיי עקידלטעטש עצנַאג יד ,תוחוכ עשידיי עקידנטעברַא ,עטסטנוזעג יד ,עטסבושח יד

 ךיז טָאה ןייוועג ךעלרעמָאי א .םינבר ,סרעקייטפַא ,סרערעל ,םיריוטקָאד יד :ץנעגילעטניא

 יז ןבעל סנעמעוו רַאפ ,סעטַאט ןוא רענעמ ערעייז ךָאנ רעדניק ןוא ןעיורפ יד ןופ ןגָארטעג

 טָאה לרוג רעד רעבָא .ןדיי לטעטש עצנַאג סָאד טּפַאכעגמורַא טָאה דחפ א .טרעטיצעג ןבָאה

 ןופ רענעלפ יד .טיוט ןקידלַאב ,ןכיג ַא ןבָאה ןלָאז ןדיי טרעדנוה ףניפ זַא ,טלָאװעג טשינ

 ןשידיי םעד ןריפרעד וצ טרינַאלּפ ןבָאה ייז .ערעדנַא רָאג ןעוועג ןענעז םיחילש סיאדמשא

 יוזא ןעמ ףרַאד ןדיי םעד .ןרעוו סאמנ ןיילַא םיא לָאז ןבעל סָאד זַא ,בצמ ַאזַא וצ שטנעמ

 ןופ ןירעזיילסיוא ןַא ,םיא ראפ ליוק-עדַאנג ַא ןייז לָאז ליוק עשישטייד יד זַא ,ןקינייפסיוא

 ןיילַא ךיז לָאז דיי רעד זַא ,ןרָאי יד ןייגרעד וצ ױזַא טרינַאלּפ ןבָאה ייז .םירוסי עקיליורג

 יד ןענעגרהסיוא ןופ ןשטייד יד ןטלַאהעגּפָא טָאה וויטָאמ ַא ךָאנ ןוא .ליוק רעד ןיא ןּפַאכנָא

 ןטלָאװ ,ןסָאשרעד ןַאד ןעוועג ןדיי טרעדנוה ףניפ עטשרע ענעי טלָאװ ןעמ ןעוו : ןדיי 0

 ןעגנַאגעג טשינ ןענעז ןטידנַאב סרעלטיה לייוו ,ןפָאלעצ רשפא ךיז םעדכָאנ עקירעביא יד

 ,ףיט רעד ןיא טעווענילקעג ךיז ןבָאה רעדרעמ יד .טנָארפ ןטײרּפשעגרעדנַאנופ ַא טימ

 ןודקומ רדנסכלַא ןופ שרַאמ ןסיורג םוצ ךעלנע זיא שרַאמ רעזדנוא, : טמירַאב ךיז ןבָאה ייז

 םורא ױזַא ."יימרַא עשיסרעפ יד טּפַאלקעצ םישדח סקעז ןיא טָאה רעכלעוו ,עיסרעּפ ףיוא

 -כרוד טנָאקעג ךיז טָאה ןעמ עכלעוו ךרוד ,ןזיולב ןענַאטשטנַא סענילק יד ןשיווצ ןַאד ןענעז

 יד טָאה ןעמ עכלעוו בילוצ םימרוג יד ןופ רענייא ןעוועג זיא סָאד ןוא ,ןפיולטנַא ןוא ןסייר

 ידכ ,סעקינבורע קיצנאווצ ייז ןופ טלייטעגסיוא טָאה ןעמ .ןסָאשעגסיוא טשינ ןדיי 0

 -עביא יד .רעטילימ ןשישטייד ןפיוא ןסיש טשינ ןלעוו ןדיי יד זַא ,רעכיז ןייז וצ טשרמולכמ

 ןעמ זיב ןוא רעזייה יד רעביא טגָאיעצ ,*! רעלטיה לייה. ןעיירשעגסיוא טימ ,ןעמ טָאה עקיר

 ךס ַא טבעלעגרעביא רימ ןבָאה ,םייה רעד ןיא סעקינשזאלאז יד ןעז וצ ןעוועג הכוז טָאה

 .םידחפ



 *גנונעדרָא קיינ, עשיצַאנ יד .ד

 ןוא רעפיט טיירפשעגסיוא קילגמוא סָאד ךיז טָאה ,גָאט םענעפָאלעגּפָא ןדעי טימ

 רעד זַא ,ךעלקערש ױזַא ןוא ךיג יוזא רעדנַאנופ ךיז ןעלקיוו ןשינעעשעג יד .רעכעלנייפ

 רעניארקוא יד רַאפ ןרמַאלקָארּפ ןשטייד יד .ןרענעלק םעד טביירטרַאפ דחפ רערעסערג

 -רָא ןא ןוא ייצילָאּפ עשיניַארקוא ןַא ףיוא ןלעטש ייז .*גנוטלַאװרַאפטסבלעז, עטשרמולכמ

 .ןטנַאדנעמָאקןָאיַאר ןוא ןרַאסימָאק-סטיבעג עשישטייד יד ןופ טכיזפיוא ןרעטנוא טַאר ןקיט

 -מוא רעצנַאג רעייז טימ ,סעיצוטיטסניא עשיניַארקוא יד ןופ עטלעטשעגנָא יד

 עזָאלצוש יד רעביא ןייגליווו ךיז ןזָאל ,טייקידתוירזכא רעשיייוג רעדליוו ןוא רעטמַאצעג

 רימ ןוא ץעזעג ןרעסיוא טלעטשעג זדנוא שטייד רעד טָאה ,ןָא גָאט ןטשרע ןופ ,ןדיי

 ןדיי יד טימ ןָאטּפָא טעוו ןעמ סָאוו, : ךיז ןשיווצ ןדער םיוג יד ןוא .רקפה ןרָאװעג ןענעז

 ,םעלק ןטיש ןָא ךיז ןביוה פעק עכעלקילגמוא ערעזדנוא ףיוא .*ןלַאפרַאפ ןייז טעוו

 לברַא םוצ ןדניבוצ ןסייהעג טָאה ןעמ .תונויזב רועיש א ןָא ןוא םילובלב ,םילוזלז

 שטייד רעד זַא ,ןעלציוו טווּורפעג וליפַא ךיז ןבָאה רימ ןוא ,דוד-ןגמ ַא טימ עטַאמש ַא

 ןוא ערוי-עד טייקשידיי רעזדנוא טנעקרענא רע לייוו ,טכַאמ עטסעב יד זדנוא רַאפ זיא

 ץוח-יפלכ ןעוועג זיא דוד-ןגמ ןטימ עטאל יד רעבָא .ָאטקַאפ-עד ּפָא זדנוא טנכייצ

 סָאװ םעד טימ ןָאט געמ ןעמ ןוא שינעפעשַאב קירעדינ א טייג סע זַא ,קהבומ ןמיס א

 דוד-ןגמ םעד ןסירעגּפָארַא ןעמ טָאה רעטעפש ךָאװ ַא .טסולג ץרַאה עשייוג סָאד רָאנ

 רעד ףיוא ןוא ןצרַאה םייב -- סעטַאמש עלעג ייווצ טעפעשטעגוצ םענייא ןדעי ןוא

 -סיורַא סָאד ןבָאה ייז ."םרָאפינוא ןדיי, סעטַאמש יד ןפורעג ןבָאה םייוג יד .עציילפ

 עזָאלצוש יד םייוג יד ןביור געט א-יד ןיא .עלעכיימש שיטסידַאס ַא טימ טגָאזעג

 -קערש ּפָא ןעוט ןוא סעדנאב-רקפה םוא ןעייג סַאג רעשידיי רעד ףיוא ןוא סעדישז

 .ןטאט עכעל

 ,טעטיולעג טָאה טערקעד רעטשרע רעד .ןטערקעד עשטייד ןזייוואב ןָא ךיז ןבייה סע

 ןעמ ןעמעוו ייב ןדיי יד .ןוה ןייק ,המהב ןייק ,דרעפ ןייק : ןבָאה טשינ רָאט דיי ַא זַא

 העש ייווצ ןופ ךשמ ןיא .טיוט םוצ ןרעוו טריפעגסיורַא ןלעוו םייח-ילעב ןענופעג טעוו

 -רעביא םייח-ילעב עטנָאמרעדנביוא עלַא ןענעז ,טערקעד ןקיזָאד םעד ןרימַאלקָארּפ ןכָאנ

 ךיז רַאפ ןענעליוק וצ טגַאוועג טשינ טָאה רענייק .טכַאמ רעקיטרָא רעד ןרָאװעג ןבעגעג

 טריפרַאפ ןבָאה תולגע-ילעב יד רעצ ַארַאפ סָאװ טימ .ןבעגעגּפָא ץלַא ןוא ןוה ַא וליפַא

 רעדעי ןופ רעצ רעד ןעוועג זיא סיורג !רענעגעוו ןוא דרעפ ערעייז ןיבָארָאװ ןייק

 רַאפ ןירעבעג-ךלימ יד -- המהב ריא טימ טנגעזעג ךיז טָאה יז תעב יורפ רעשידיי

 םערָאװ .ןעז טשינ רעמ ןיוש ןעמ טעוו ךלימ ןייק זַא ,קידנסיוו ,ךעלרעדניק עריא

 .ןעוועג םעוט טשינ ןוא ןעזעג טשינ רעמ ןיוש ןעמ טָאה ךלימ -- ןעוועג עקַאט זיא ױזַא

 עצנַאג יד טעברַא ףיוא ןגָאיסױרַא גָאטרַאפ ןדעי טגעלפ ייצילֶאּפ עשיניַארקוא יד

 קידנביירט .ךעלרעדניק ךיוא ןוא גנוי ןוא טלַא ,יורפ ןוא ןאמ :גנורעקלעפַאב עשידיי

 ןסייר לָאז סע זַא ,ױזַא ,לוק ןפיוא ןעיירש ןסייה טייל-ייצילָאּפ יד ןגעלפ ,טעברַא רעד וצ

 טגעלפ טרָאװ סעדעי ."גירק רעד זיא זדנוא בילוצ, -- *ַאניָאװ סָאנ זערעשט, : זדלַאה ןיא
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 טימ ןפָאלעגמורַא ןענעז ןטנַאיצילָאּפ יד .ןריטנעצקַא ןוא ןעיצסיוא קרַאטש ןפרַאד ןעמ

 ןוא רעזייה יד ןיא ןכָארקעג ,סקניל ףיוא ןוא סטכער ףיוא ןגָאלשעג ןוא סנקעטש יד

 םיצקש עגנוי עכעלטע ךיז ןבָאה לָאמ ןייא .ןגָאלשעג ןוא סַאג ןיא טּפַאכעג ,ןגָאלשעג

 עכעלרעדרעמ ערעייז טימ ןוא ,ל"צז ןעיצמוחנ 'ר ,בר ןעָארג-זיירג ןפיוא ןפרָאװעג

 ,ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ ךָאנ םיא וצרעד ןוא דרָאב ענייש ןייז ןסירעגסיוא טנעה עקידאמט

 טָאה ,קישטלירװַאג ,םישחנבש בוט רעד רָאנ .טיוט םוצ זיב ןקינייפרַאּפ םיא קידנלעוו

 ןבָאה יוזַא ןוא .טנעה ערעייז ןופ ןסירעגסיורַא ,בר ןטיוט-בלַאה ןוא ןטקיטולברַאפ םעד

 ןיא גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןסיירניירַא ךיז ןגעלפ ייז .טעברַא רעייז ןעוועג ךישממ םייוג יד

 ןעוועג טשינ זיא סע .טסולגעג טָאה ץרַאה רעייז רָאנ סָאװ ןריבַאר ןוא רעזייה עשידיי

 ליוו ןעמ סָאװ ןעוועג ספות טשינ טלָאמעד ךָאנ רעבָא ןבָאה רימ .ץוש ןכוז וצ ןעמעוו ייב

 סע רעבָא ,סָאַאכ טשרעה גנַאפנָא ןיא זיולב זַא ,טנכערעג ןבָאה רימ .זדנוא ןופ ןכַאמ

 -לשדונובר ןשידיי םוצ ןדיי ןעיירש ,התע תעל .ןרעסעבסיוא ןוא ןריזיליבַאטס ךיז טעוו

 ,ױזַא טזָאל ןוא ,ןעלמיה עטייוו יד ןיא דרע רעקידניז רעד ןופ קעװַא זיא לוכיבכ ןוא םלוע

 ךיז רימ ןבָאה ךעלסיב וצ .ןליוו ייז סָאװ ןדיי יד טימ ןעוט ןלָאז ךעלקינייא סושע זַא

 רעד ןוא ,םי ןקיטולב ןשימרוטש ןופ בייהנָא םייב טשרע ןטלַאה רימ זַא ,ןעזעגמורַא

 יד טימ ןייז םילשמ ןביוהעגנָא ןבָאה רימ .ךעלרעפעג-סנבעל ןוא טייוו ךָאנ זיא געוו

 ןעמעוו וצ ָאטשינ זיא'ס ןוא ןעגנַאלש עכעלרעפעג ןענעז ןשטנעמ יד זַא ,קידנסיוו ,תורצ

 םוצ ןקוק סאד לייוו ,למיה םוצ ןגיוא ערעזדנוא טעדנעוועג רימ ןבָאה .ןדנעוו וצ ךיז

 ןרָאװעג ןענעז םיסרוקיּפַא ענעזעוועג .ןטָאברַאפ טנָאקעג טשינ זדנוא ןעמ טָאה למיה

 םלוע-לש-ונובר םוצ הליפת ןייז טעשטפעשעג ליטש טָאה זדנוא ןופ רעדעי ,עקיביולג

 קוק ַא ןוא ןכיוה ענייז ןופ ןרעדינּפָארַא ךָאנ טעוו ןונחו-םוחר-לא רעד זַא ,טביולגעג ןוא

 .טקינייפרַאפ ןרעוו רימ יוו ןָאט

 ןדיי םעד טגָאלש טנַאיצילָאּפ רעדעי ,רעדנוזַאב טביור טנַאיצילָאּפ רעדעי ,רעבָא

 ,טרעדָאפ ,םענייאניא ייצילָאּפ עצנַאג יד ןוא ,םיא ךיז טסולגרַאפ סע רָאנ ןעוו

 ןוא לוויטש עװָאמָארכ רָאּפ קיצפופ ,ןרוטינרַאג עטוג קיצפופ ,ןובשחל דע

 רעד זיא סָאד .טונימ רעד וצ ןרעוו טלעטשעגוצ ףרַאד ץלַא .טיה עטוג קיצפופ

 רתלא רעטנוא ,ןציז רעדיינש רעציװָארבמָאד עלַא .ביור רעטריזינַאגרָא רעטשרש

 ןגָארטעגנעמַאזוצ ךיג זיא סָאװ ,הרוחס רעד ןופ ןעיינ ןוא ,טפַאשרעריפנָא סדילק

 ןכַאמ ןוא ןציז רעטסוש רעציווָארבמָאד עלַא .רעזייה ןוא ןעמָארק עשידיי יד ןופ ןרַאוועג

 ןייז ןלָאז לוויטש יד ןוא ןרוטינרַאג יד זַא ,ךיז ןסיילפ תוכאלמ-ילעב עשידיי יד .לוויטש

 םעד ןעמ טעוו רשפא זַא ,ןעניימ ייז .סָאמ ןייז טיול טנַאיצילָאּפ ןדעי ראפ טסַאּפעגוצ

 הלילח טעוו גוצנא ןייא וליפַא ןעוו זַא ,ןעמ טסייוו ךיוא .ןכאמ רעכייוו ןענעק ץרַאה סחצור

 טָאש א ךיז ןבָאה םעדכָאנ .רענעקעטש ןוא פעלק ןטיש ךיז ןלעוו ,םגפ לקיטש ַא ןבָאה

 עקיטרָא יד ןופ ,ײצילָאּפ רעד ןופ ןעמוק ייז .ןעגנונעדרָארַאפ ןוא ןעגנורעדַאפ עיינ ןָאטעג

 ןוא ,לָאמ ןייא טימ ןעמוקנָא ןגעלפ ןעגנורעדָאפ עלַא יד .ןענַאגרָא-טכַאמ עקימורַא ןוא

 יד זיא ,טַארנעדוי רעד ןפַאשעג ךיז טָאה סע ןעוו .?טרָאּפָאז, :ןרעדָאפ ןענַאגרָא עלא

 יד ,ןענעדרָארַאפ ןגעלפ ןשטייד יד :ןרָאװעג טריזילַאמרָאנ סָאווטע טרפ םעד ןיא עגַאל
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 יד טעברַאַאב ןבָאה ןדיי .ןריפסיוא טזומעג ןבָאה ןדיי יד ןוא ןקוקכָאנ ןגעלפ רעניַארקוא

 ,ףיוה:ןַאב ןפיוא טעברַאעג ןבָאה ןדיי .סעקרַאוולָאפ עקימורַא יד ןוא רעדלעפ רעניבָארָאװ

 -ָאליק ןצפופ ןעמ טייג גָאט ןדעי .קַאטרַאט רעשטשילושטאמ ןיא ,ןקירבַאפ-ץלָאה יד ןיא

 זדנוא ףרַאד ןעמ .לטעטש ןיא קירוצ ןייג ןעמ זומ טכַאנייב ןוא טעברַא-דלַאוו ףיוא רעטעמ

 -ָארבמָאד טעברַא-סגנַאווצ ףיוא דלַאו ןיא טביירט ןעמ ."גיוא ןפיוא, קידנעטש ןבָאה

 זעמ ױזַא יוו טַאהעג טשינ גנונַא ןייק ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ענעגָאלשעצ ,עקירעגנוה רעציוו

 קיטכיר טשינ ,רעמיוב זַא ,לָאמניא טשינ טעשעג סע ןוא םיוב א ןזָאלּפָארַא וצ טייג

 -רַאפ רעד ןיא רָאג לַאפ א ןביג ייז רעדָא ,קידנלַאפ ןטלָאּפשעצ ןרעוו ,עטקַאהעגרעטנוא

 ןופ םענייק טשינ ןענעגרה רעמיוב עקידנלַאפ טרעקרַאפ יד טָא ןעוו .גנוטכיר רעטרעק

 רע רעבָא ,עקַאט טפָארטש רע .זדנוא טיה לארשי-רמוש רעד זַא ,ןָא ןדיי סע ןעמענ ,זדנוא

 ןופ ןדיי ענייז ןטיהסיוא טעוו לוכיבכ זַא ,םעד ןיא טעז ןעמ ןוא .גנוטכַא ךיוא טיג

 .טביולגעג קרַאטש ןבָאה ןדיי סָאװ ןיא ,הלפמ סרעלטיה ןופ ףוס ןזיב סטכעלש

 ,רעווש ןעוועג זיא דלַאװ ןיא ןייג סָאד .ןטייז עטוג ךיוא טַאהעג טָאה טעברַא-דלַאװ יד

 ןצנַאג ַא רעבָא ןעמ זיא ךָאד ,חוכ ןָא ןוא קירעגנוה ןעוועג זיא ןעמ ,קידתונכס טעברַא יד

 סָאד טרעהעג טשינ ,ןגיוא יד רַאפ שטייד ןייק ןעזעג טשינ טָאה ןעמ .יירפ ןעוועג גָאט

 עיצנַאטס רעד ףיוא טעברַא יד ןעוועג זיא רעגרע ליפ .ייצילֶאּפ רעד ןופ יירשעג עדליוו

 םוש ןָא ןדיי טכַא ןופ עפורג א טעברַא רעד וצ ןעמ טגעלפ טרָאד .סענָאגַאװ ןדָאל םייב

 עדנור רעדָא עװָאטנַאק ,עװָארטעמ ןעצ-ןיינ ןופ סורַאי ןסיורג ַא וצ ייז ןריפוצ ,םירישכמ

 ןרעוו טנדָאלעגפיוא סוראי רעד טָא זומ גָאט םעד ךשמב, :ןגָאז ןוא רעצעלק עבָארג

 רעביא ןסיימש ןוא ןטור-ץימש טימ ןשטייד ייווצ ןעייטש טייז םייב ."סענָאגַאוו יד ףיוא

 עטניווועג טשינ יד !*ָאפמעט, ,"ָאפמעט, : ןעיירש ןוא טנעה עטלייבעצ יד רעביא ,פעק יד

 ןעמוקייב טשינ ןענעק ,ןשטנעמ עשידיי עטרעגנוהעגסיוא יד ןופ טנעה עטקישעגמוא ןוא

 ןעמ .טשינ ךיוא ןפלעה ןעיירעלדיז ןוא ץימש ,פעלק יד .סורַאי ןרעווש ןסיורג םעד

 ןדיי טרעדנוה ייווצ יד ןענייוו בוטש ןיא קירוצ קידנעמוק .טיוט םעד ךיז ףיוא טעב

 .רעדניק עניילק יוו ,סענָאגַאװ יד ייב ןטעברַא עכלעוו

 רעטעברַא-ץלָאה ףיוא רערעל ןוא םירחוס ,רעדיינש ,רעמערק ןופ גנוטכישמוא יד

 ,ןעגנוזייוונָא ןָא ,ןעגנוטיירעברָאפ ןָא ךרוד סָאד ןריפ ןשטייד יד ןוא .עטכייל ןייק טשינ זיא

 ,ענעכַארבעצ םורַא ןעייג רימ ןוא .םילוזלז ןוא רענעקעטש ,ןטור-ץימש טימ רָאנ

 .ןשטנעמ עכעלקילגמוא ,ענעקָארשעצ

 ןוא ,טנעה:סטעברַא עשידיי עטסיזמוא ףיוא קשח ךיוא ןבָאה םיוג רעציווָארבמָאד

 םיא ייב ןלָאז ייז ןדיי ייווצ ףרַאד אלירווַאה .ײצילָאּפ רעד ייב ןעגנולעטשַאב ןכַאמ ייז

 ןקיניירוצסיוא ןדיי ייווצ ףראד עקלַאכימ ,לַאטש-ריזח ןטימ אסכה-תיב סָאד ןקיניירסיוא

 ןיא טסימ םייב גנונעדרָא ןכַאמ ןלָאז ייז ןדיי ףרַאד רַאפָאטשירכ ,עמַאידעניומָאּפ ןייז

 עקיצומש יד טשינ ןיוש טרַא סע .ןדיי ןפרַאד עלַא .ןדיי ךיוא ףרַאד אקוואס ,לַאטש

 יוזַא יוו ןפוא רעד ,רָארעט רעד ,יירעכַאמ-קזוח סָאד ךעלנייפ זיולב זיא סע .טעברַא

 טימ טָאּפש רעד ןוא אסכה-תיב םעד וצ ײצילָאּפ רעד ךרוד טלעטשעגוצ טסרעוו וד
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 -- סיורג ןוא קָאטייוו רעד ןופרעד זיא סיורג .ךיד טנגעגעב רָאפָאטשירכ ןכלעוו

 ,דחפ רעד

 ןשיניארקוא ןופ ןטנעמעלע עטסגרע יד ןופ טריטורקער זיא ייצילֶאּפ עשייוג יד

 .תועשר ריא ןיא סָאמ ןייק ןופ טשינ טסייוו יז .לַאטורב ,דליוו ךעלקערש זיא יז .קלָאפ

 ןבָאה ,ןדלעה-סקלָאפ וצ ןביוהרעד ייז ,ןטסידנַאגַאּפָארּפ ענייז ךרוד טָאה שטייד רעד ןעוו

 -עגרעבירַא ךָאנ ןענעז ןוא ןדיי יד ןקינייפ ןיא טַאטנדלעה רעייז ןעזעג רעניִארקוא יד

 דיי ַא טייג .סָאוורַאפ א ןָא ,םתס טגָאלש ײצילָאּפ עשיניַארקוא יד .ןיבר רעייז ןסקאוו

 ןציז .טעקוטס ןעמ ,טעגרה ןעמ ,םיא ןעמ טגָאי ,םיא ןעמ טגָאלש -- סאג יד ךרודַא

 טימ ןוא פעלק טימ ייז טלגָאהַאב ןעמ ןוא סױרַא ייז ןעמ טּפעלש -- רעזייה יד ןיא ןדיי

 -עגמוא ךיז ןעמ טָאה סָאװ-רָאנ טשרע זַא ,טפערט ."סעדישז ענעטלַאשרַאפ, : ןעיירשעג

 -ילָאּפ א סיוא טסקַאוו םיצולפ ןוא גָאטסטעברַא ןקידהעש ףלעווצ-ןעצ א ךָאנ ,טרעק

 עצנַאג יד .טיירש ןוא טגָאלש ןוא טעזרוט ןוא סַאג ןפיוא סױרַא ךיד טפעלש ,טנַאיצ

 סָאװ ,סָאד רָאפ טשינ ךיז טימ ךָאנ טלעטש .תוללק עמַאזיורג עריא עלַא טימ החכות

 עשיניַארקוא יד ייב ןטעב ,ןהנעט ,ןדייר טריבורּפעג ןבָאה ןדיי ןעוו ןוא .ןטילעג ןבָאה רימ

 ,חלג ַא ןופ ןוז א ,רענייא טָאה ,דלושמוא רעזדנוא ןרעלקפיוא ןלָאז ייז זַא ,םיגיהנמ

 -סגנושרָאפסיוא ןַא ןעוועג זיא רעכלעוו ןוא ,טעטיסרעווינוא ןשיליופ ןופ טנעדוטס ַא

 זַא ,עירָאטסיה יד טנרעל ,רעירַא ,זדנוא, -- :טגָאזעג ױזַא ,ײצילָאּפ רעד ןיא רעטכיר

 עקיטכיר יד זדנוא רַאפ סע זיא -- טנייוו ריא ןוא טגָאלּפעג טרעוו ,סעדישז ,ריא ןעוו

 ."ןענייוו -- ריא ןוא ןכַאל עקַאט רימ ןלעוו .ןכַאל םוצ טייצ

 זיא ײצילָאּפ רעד ןופ ןעגנונעדרָארַאפ עטכַארטעגוצ עשיטסידַאס יד ןופ ענייא

 יד ןענידַאב ןטכיש-טכַאנ ףיוא ןעמוק ןלָאז ךעלדיימ ענייש עשידיי זַא ,יד ןעוועג

 ּפָאק ךיז ןּפַאלק ,סעטַאט ,סעמַאמ .םָארָאדָאכ טייג לטעטש סָאד .רוטנַאדנעמָאק-יײצילָאּפ

 ןוא רעדניק יד סיוא טלַאהַאב ןעמ .ןגָארטרעביא טשינ ןעמ טעוו דנַאש יד .טנַאװ ןיא

 א ןגָאלשעג ןעמ טָאה ןענַאמרָאב רתלא .ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ רַאפרעד טרעוו ןעמ

 ןיוש טָאה טָא רָאנ *!דישז ,ךעלדיימ ענייד ביג, :םיא וצ ןגירשעג ןוא טכַאנ עצנַאג

 ײז טריפ ןעמ ןוא רעטכעט עשידיי ענייש ענעטלַאהַאב רָאֹּפ ַא ןענופעג יײצילָאּפ יד

 רעבָא .ךעלגערטרעדמוא ןענעז רעצ רעד ןוא ןויזב רעד ןוא .עטמעשרַאפ ,ענעקָארשרעד

 טָא לייוו .ןבעג טכַארט ַא טשינ וליפַא טסנעק ןוא קַאז א ןופ יוו ךיז ןטיש ןקילגמוא יד

 .ערעכעלנייפ א ךָאנ ,הכמ עשירפ א ָאד ןיוש זיא

 טרעדנוה רָאּפ ַא ןופ הנחמ א לטעטש ןיא ןייִרַא גנילצולפ זיא ,גָאט א םענייא ןיא

 .קָאדָאּרָאה-דיװַאד ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ עטעקַאנ-בלַאה ,עטקיטולבעצ ,ענעגָאלשעצ

 ןבָארג וצ רענעמ ערעייז ןעמונעגוצ ןבָאה ןשטייד יד זַא ,ןלייצרעד ןוא ןרעמָאי ייז

 ירעדניק יד טימ ןעיורפ יד ,ייז ןוא טריבַארעצ ןעמ טָאה רעזייה ערעייז .סנבורג-ץוש

 -דיוואד ןייק םיחילש טייהרעליטש ןקיש רימ .לטעטש ןופ טגָאיעגסױרַא ןעמ טָאה

 עקיליורג יד .ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז טרָאד ןופ ןדיי עלַא זַא ,ךיז ןסיוורעד ןוא קָאדָארָאה

 .םימותי ןוא תונמלא יד ןופ סיוא רימ ןטלַאהַאב העידי

 ייב םימותיו תונמלא :הבצמ רעקידעבעל רעד טימ קָאדָארָאה-דיוואד ןברוח רעד
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 ,קָאטיײװ ןכעלשטנעמ-רעביא ,ןכעליורג ַאזַא ןָא זדנוא ףיוא טפרַאװ ,לטעטש ןיא זדנוא

 סָאװ ןטכַארטַאב וצ וליפַא קיאעפמוא ןרעוו רימ .שטשוטמ ןרעוו ןעקנַאדעג ערעזדנוא זַא

 ,לעופב ןלעטשוצרעדיוו ךיז קיאעפמוא ןרעוו רימ זיולב טשינ ןוא .זדנוא טימ טוט ןעמ

 ,םיפוג ענעגייא יד ןגָארט טשינ וליפַא ןענעק רימ רָאנ ,ןפיולטנַא ןגעוו ןטכַארט וצ

 סָאד ןעמענ ךיז ןעק ןעמ ןוא ןשטנעמ עקידעבעל ןענעז רימ זַא ,ןסעגרַאפ ןבָאה רימ

 ,ןקילגמוא עשירפ טימ ןטיש ןוא בצמ םעד ןיא ןביילב טשינ ןזָאל ןשטייד יד רעבָא .ןבעל

 ,ךלָאג טרעדָאפעג ןעמ טָאה טשרעוצ .סעיצובירטנָאק הרדס א ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע

 -ָארטסַא טעמכ ,עשיטסַאטנַאפ ןיא ץלַא סָאד ןוא לוויטש -- ךָאנרעד ,ןצלעּפ -- ךָאנרעד

 ךעלגעממוא ןייז לָאז סע זַא ,טנכערעגסיוא ױזַא ןעוועג ןיוש זיא'ס .ןרעפיצ עשימָאנ

 ,תומה-ךאלמ ןטימ ןקעמש לָאז'ס ידכ ,ןעגנורעדָאפ יד ןליפוצסיוא

 ןופ ןַאלּפ רעשינָאלוװיײט רעד ןעוועג ףייר ןצנַאגניא טשינ ךָאנ זיא טייצ רענעי וצ

 טָאה ןעמ .גנוטָארסיוא רעזייוולייט ןופ דָאירעּפ רעד ןעוועג זיא'ס .גנוטכינראפ רעלַאטָאט

 רָאנ ,דרָאמ ךרוד טשינ רעבָא ,ןדנעלרַאפ ָאי זדנוא ןליוו ןשטייד יד זַא ,טדערעג ךיוא

 עסיוועג א טכוזעג ןַאד ךָאנ ייז ןבָאה תמאב ןוא .עיצַארטסַאק ךרוד ,טעברַא רערעווש ךרוד

 ךיז רעניארקוא ןוא ןשטייד יד ןבָאה טייצ רענעי וצ .ןטַאט-דרָאמ יד רַאפ גנוקיטכערַאב

 ענעפַאשעג סעיצוטיטסניא-ָאטעג עשידיי יד טימ ,סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ,טנכערעג ךָאנ

 ---יײצילָאּפ-ָאטעג יד ןוא טַארנדוי רעד .טעברַאטימ רעייז טכוזעג ןבָאה ןוא ןשטייד יד ךרוד

 ןענעז גָאט ןדעי טעמכ .ןעגנונעדרָארַאפ עלַא ןריזילַאער טפרַאדעג ןבָאה ,ןַאמ 40 ךרעב

 -- ךאנרעד ,רעפעפ ןענָאט ןעמ טרעדַאפ טָא .ןעגנורעדָאפ עיינ ןרָאװעג טקישעגוצ

 ,סעפעג ןעמ טרעדָאפ ךָאנרעד .רעדעל ,ןסָאריּפַאּפ ,ָאַאקַאק ,רעקוצ ,ייט ,גנירמיצ ןענָאט

 ,לבעמ ,רעביפעט עשיסרעפ ןעמ טרעדָאפ טָא .סעקשטנעה ,רעכעלייל ,שעוו ,ןצלעּפ

 ; לָאמַא טימ ןָא ןעמוק ןעגנורעדָאפ יירד-ייווצ זַא ,טכַאמעג יוזַא טרעוו בור-יפדלע .סנשיק

 -ָאטעג רעד טימ טַארנדוי רעד .ײמרַא רעד ןופ ,ָאּפַאטסעג ןופ ,רַאסימָאק-סטיבעג ןופ

 .ןריפסיוא סָאד ןזומ ײצילָאּפ

 -עבעל א סױרַא רעשזולַאז המלש רָאנ זיא ןטסיצילָאּפ ןוא רעלטַארנדוי עלַא יד ןופ

 טעדרַאמרעד שילַאיטסעב ןענעז עקירעביא יד .דלַאוו ןיא ןפָאלטנַא זיא רע לייוו ,רעקיד

 -ָאטעג עשידיי ייווצ יד ןיא .ןרָאװעג טנערברַאפ טייהרעקידעבעל ןענעז עקינייא ,ןרָאוועג

 רעד ןופ שרַאמנײרַא ןזיב ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ ןענופעג ךיז ןבָאה סעיצוטיטסניא

 ןופ עטסטנרעלעג ןוא עטסגולק יד ,עטסנעש יד ,עטסעב יד ןעוועג עדרַאה-רעלטיה

 ןוא רעווש א זיא סָאד -- ײצילָאּפ-ָאטעג עשידיי יד ןוא טַארנדוי רעד .ץיוװָארבמָאד

 טשינ זיא טייצ רענעי וצ זַא ,ןרעוו טגָאזעג זומ סע רעבָא ,ךיז רַאפ לטיפַאק טריצילּפמָאק

 ןריפסיוא טפרַאדעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ערעייט ענעזעוועג יד טָא ןייז וצ אנקמ ןעוועג

 םוצ טשינ ןענעז םימוכס יד טָא זַא ,ייז ןרעלקפיוא ךיוא ןוא ןעגנורעדָאפ עשטייד עלַא

 גנונעדרָארַאפ יד ןוא ןשטייד יד ךרוד ןרָאװעג טרַאנעגניירַא ךיוא ןענעז ייז .ןריזילַאער

 ןעוועג רָאג זיא ,רעטעברַא יוו ענרַאס ןייק גנולדיזסיוא רעד וצ ןדיי יד ןטיירגוצ וצ

 ,שרַאמ-טיוט ןטצעל םוצ ןדיי יד ןריפ וצ גנונעדרָארַאפ א

 -עגלַא ןופ ןפורפיוא ןטידנַאב סרעלטיה ךיוא ןקיש טַארנדוי ןופ סערדַא םעד ףיוא
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 עשידיי :גנורעקלעפַאב רעניימעגלַא רעד וצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ןוא רעטקַארַאכ םעניימ

 ייז ןופ עיּפָאק ַא רעבָא ,טנָאמרעד טשינ ייז ןיא זיא ןעמָאנ רעשידיי רעד ,תמא .עשייוג ןוא

 םעד תבוטל טלעטשעגנייא ןייז ןוא ןסיוו ןלָאז רימ ידכ ,טַארנדוי רעד ךיוא טמוקַאב

 .ךייר ןטירד

 ןיוש ןבָאה רימ, -- :יוזַא ךרעב ןענעייל ךיז ןגעלפ סעיצַאמַאלקָארּפ עניימעגלַא יד

 יד ןיוש רימ ןגָאלשרעד ךיוא ,ןעײמרַא-ָאנומָאקדָאדישז עקסטידנַאב עלַא טעטכינרַאפ

 ערעזדנוא .ןדיי יד ךרוד טריפעגנָא ךיוא ןרעוו עכלעוו ,ןסקַאז-ָאלגנַא יד ןופ ךעלטשער

 -ָאדישז םענעזעוועג ןופ ןטיבעג עטייוו יד ןיא טציא ןעייטש ןעיימרַא עשטייד עשידלעה

 .שעוו עמערַאװ ןיא ךיז טקיטיונ ײמרַא רעזדנוא ןוא טלַאק רעייז זיא טרָאד .דנַאל ָאנומָאק

 ןופ ןרעוו רוטפ קיבייא ףיוא סיוועג ליוו רעכלעוו ,רעגריב רעיירטעג רעדעי זומ ןכל

 שעוו עמערַאװ ,שעוו-רעטנוא ןטַאדלָאס ערעזדנוא ראפ ןדנעפש ,ענומָאק-ָאדישז רעד

 ליטש רעד ןיא ןוא ךיז ןופ עטצעל סָאד "טעדנעפשעג, ןבָאה ןדיי ".סעקשטנעה ןוא

 ,טסווועג אקווד ןבָאה רימ *...שעווזרעטנוא יד ןטייב ןיוש ןזומ ןשטייד יד, : טלציוועג ךיז

 ןלעוו סע יצ טסווועג טשינ ןבָאה רימ רעבָא ,ןסור יד ןופ פעלק ןעמוקַאב רעדרעמ יד זַא

 טכירַאב א סרעלטיה ןעגנַאגרעד זדנוא וצ זיא'ס .ןטידנַאב יד ןבעלוצרעביא תוחוכ ןקעלק

 רעלטיה טָאה טכירַאב םעד ןיא .דנַאלסור טימ גירק םישדח סקעז עטשרע יד ןגעוו

 -- ןדיי יד ןגעק ןייטשפיוא ןלעוו רעקלעפ עלַא זַא ,תואיבנ טגָאזעג בָאה ךיא, :ןבירשעג

 סייוו ,ןטסניג םוצ ןעמעוו ראפ ,גירק יד ןקידנע ךיז טעוו סע יוו .טכַאלעג ןדיי יד ןבָאה

 ןייז טשינ רעמ ןלעוו סע זַא ,רָאלק רעבָא ךיא סייוו סנייא .טנעמָאמ םעד ןיא טשינ ךיא

 ."ןכאל ןלעוו סָאוו ןדיי ןייק

 קערש-טיוט םישדח 10 .ה

 טַארנדוי רעד טגעלפ ,ןעגנורעדַאפ עלעיציפָא ענעדיישרַאפ ןליפסיוא סָאד ץוחַא

 תונתמ ןבעג ףיוא ץעפס רעד .סרעקנעה עשישטייד ינימ-לכ רַאפ תונתמ ןביילק קידנעטש

 יד זַא ןטעבנייא ןייש ןעק רעכלעוו .יקסלאבא ,ןליופ ןופ *ץעינעשזעיב, ַא ןעוועג זיא

 טשינ ןעמ טעוו ןעמענ טעוו ןעמ ביוא זַא ,ןגָאז ןדיי ןוא ןעמענ וצ ןקיליװַאב ןלָאז םיעשר

 רעשיליופ א רעדָא וואטסירפ רעטכעלש ַא ןעוו זַא ,ןעקנעדעג ןדיי .סטכעלש ןייק ןָאט

 רעד רשפא טעוו ,יוזַא ביוא אט ,ןעוועג טכעלש טשינ זיא ,ןעמונעג טָאה טנַאדנעמַאק

 ענעריוכט .ןפָאטש עטוג :תונתמ עקַאט ןעמ טיג ?ןרעוו רעסעב ךיוא שטייד רעטכעלש

 ערעדנַא ןוא גנוריצ ,רעדליב-לייא ענייש ,ןטנַאילירב עטסַאפעגנייא טימ סרעגייז ,סרעטופ

 ייז ןוא ןעמענ ןלָאז ייז ,עטמַאַאב עכיוה יד ןטעבנייא טוט יקסלאבא .םיצפח עלופטרעוו

 ןוא ןרָאװעג רעגנירג לסיב ַא זיא ןטקנופ עקינייא ןיא זַא ,ןייז הדומ זומ ןעמ .ןעמענ

 -רעביא טעוו ןעמ ,ה"יא -- ןוא ןייז טוג ןיוש טעוו סע זַא ,ןעניימ ןביוהעגנָא טָאה ןעמ

 .ןבעל

 ,לדיימ עטלמוטעצ ,ענעקָארשרעד א סופ וצ ענווָאר ןופ ןפיול וצ טמוק םיצולפ רעבָא

 יד ןוא לקינייא סדלעפ ןמחנ ,ענייא ךָאנ ,סנגרָאמ וצ ןוא ,הבורק ַא סטחוש םעד היבט
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 .ןדיי טנזיוט ןצעביז רעביא ענווָאר ןיא הטיחש רעמַאזיורג א ןגעוו ןלייצרעד ךעלדיימ

 .םיגורה יד רעטנוא ןופ ,בורג ןופ ןעמוקאבסיורַא טכַאנייב ךיז ןבָאה ךעלדיימ יד

 רעדיוו ךיז טלעטש סע .ןייוועג ַא ןוא רעמָאי א טרעוו'ס .לקַאוו א ךיז טיג ץיװָארבמָאד

 סיאדמשא םעד טשינ ךָאנ טייטשרַאפ ןעמ ? ןדיי ,זדנוא טימ רָאפ טמוק סָאוו : עגַארפ יד

 רענװָאר םעד ןעלקנוטרַאפ תורצ עכעלגעט ענעגייא יד ,תמא .גנַאל ךיז טלמוט סע .ןַאלּפ

 ,םעד טימ לַאפ רענווָאר םעד טריטנעמָאק רעצעמע .םיצורית טכוז ןעמ ןוא קילגמוא

 יבגל ,רעבָא .טייקיטעט עשיטסינומָאק רַאפ לובלב ַא בילוצ ןעשעג סאד זיא םתסה ןמ זַא

 זענעז עכלעוו ,ןטסינומָאק רָאּפ יד םערָאװ ,ךייש טשינ סָאד זיא ,ץיװָארבָאד ןיא זדנוא

 טשינ ןטסינומָאק ןייק זדנוא ייב ןענעז רעמ ןוא ןסור יד טימ ןפָאלטנַא ןענעז ,ןעוועג

 ןענערב רעצרעה יד ..סטכעלש ןייק ןריסַאּפ טשינ זדנוא ייב טעוו'ס זַא יוזַא ,ןענַארַאפ

 ןכַאמ רעשרעה עמַאזיורג ערעזדנוא ןוא קילגמוא רענװָאר ןפיוא ןגָאלק רימ .קָאטיײװ ןופ

 .ענווָאר ןגעוו ןרעלק וצ חוכ ןוא טייצ ןייק ןבָאה טשינ ןלָאז רימ זַא ,יוזַא ןיוש

 ַאּפַאטסעג ןופ גנולייטפֶא עניילק א לטעטש ןיא ּפָארַא טמוק םורַא טייצ רעצרוק א ןיא

 .הטיחש רענווָאר ןיא רעמענלײטנַא יד ייז ןיא טנעקרעד ןעמ .ןשטייד 35 ןופ דנַאטשַאב ןיא

 ןייק טשינ זיא ענװָאר זַא ,ןיוש ןעז רימ .דחפ רעקידלַאוועג א ןָא זדנוא ףיוא טלַאפ'ס

 טעוו טעטילַאיָאל עמַאזכרָאהעג רעציווַארבמַאד זַא ,ןייטשרַאפ וצ ןָא ןביוה רימ .םַאנסיוא

 הרפכַא, : הלוגס רעטלַא רעד וצ רעדיוו ךיז ןעמ טמענ ךאד ןוא .ןטיהסיוא טשינ זדנוא

 עטסעב יד ןעייג .פעק עטזָאלעגּפָארַא טימ ,תונתמ ענייש טימ טנדָאלַאב ."החנמב וינפ תא

 סרעטאילפ עטלַא יד זיולב .ָאּפַאטסעג רענעמוקעגנָא רעד ייב םימחר ןטעב לטעטש ןופ ןדיי

 ןענעז ,רעדרעמיָאּפַאטסעג יד טריטרַאווקעגנייא ןענעז'ס עכלעוו ןיא ,טנאילפ ןיא ןצַאלַאּפ

 טנגעגַאב ןענעז סע ןכלעוו טימ טָאּפש ןקידתוירזכא ןוא ןשיניצ םעד ןופ תודע ןעוועג

 -פיורָא ןוא ןעמונעגפיוא עקַאט ייז טָאה ןעמ .הדע רעזדנוא ןופ רעייטשרָאפ יד ןרָאװעג

 יז ןגרָאזַאב ןוא טײהנײא-ָאּפַאטסעג יד ןטלַאהסיוא ןרַאפ תוירחא יד ייז ףיוא טגיילעג

 ןוא ןעקנארטעג ערעייט ,טנַאוועגטעב עטסעב ,רישעג עטסכייר ,לבעמ עטסנעש יד טימ

 ליוו ,החמש טימ טעמכ ,טפעלשעגנעמַאזוצ קיסיילפ ןוא ךיג טרעוו סעלַא .גרַאוונסע

 .טנעה סרעדרעמ יד ןופ סיוא יוזַא ךיז טפיוק ןעמ זַא ,ץלַא טניימ ןעמ

 .ןדיי רעציװָארבמָאד יד ןופ לייט רעסיורג ַא ןיוש טרעגנוה טייצ רעבלעז רעד ןיא

 רעד רַאפ ןיירַא טשינ ןזָאל ןשטייד יד .ןעמונעגקעווא ןענעז גנוזייפשַאב ןופ תורוקמ עלַא

 קיצכַא ןלייטוצ ןעמ טגעלפ טייצ רענעי וצ .זייפש עיירפ םוש ןייק גנורעקלעפַאב רעשידיי

 ןיא ןיירַא ןקוק ןשטייד יד .ךֶאוו עצנַאג ַא ףיוא ןָאזרעּפ ַא רַאפ טיורב עטקַאבעג ָאקעד

 טרילָאמעד ןרעוו ןעק ,שיילפ ןענופעג ייז הלילח ןעוו ןוא ,ךעלטסעק-זייפש ןיא ,סנווייא יד

 ןעמיוצ וצ ןבעגנייא ךיז טעוו תונתמ טימ זַא ,ןדיי ןביילג ךָאד ןוא .בוטש עצנַאג יד

 ןענעז סע לייוו ,ןבעלרעבירַא ןיוש טעוו ןעמ ,ה"יא ,ה"יא -- ןוא עיטסעב עדליוו יד

 ןוא רעדרעמ יד טימ סעומש א טייצ וצ טייצ ןופ ןפַאכ עכלעוו ןדיי רָאּפ ַא אד ןיוש

 .םיא טלָאמ ןעמ יוו ךעלקערש ױזַא טשינ זיא יאדמשא רעד זַא ,םלוע םעד ןטסיירט ייז

 ךיז וצ טּפַאכרַאפ ךימ טָאה יײצילָאּפ עשיניַארקוא יד זַא ,ןפָארטעג ןַאד רימ טימ טָאה'ס

 -סױרַא ךימ ייז ןבָאה גָאטרַאפ .קידתוירזכא ןגָאלשעג ךימ טכַאנ עצנַאג ַא ךשמב ןוא
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 רעד ןזיוואב ךיז טָאה ןַאד .םענעלָאװשעג ןוא ןטקיטולבעצ א סַאג רעד ףיוא ןפרָאװעג

 ,טסיירטעג ךימ ןוא ,שטייד א ןופ גנוטיילגַאב רעד ןיא ,יקסלאבא רעה רעד ,תוכלמל בורק

 -יַארקוא ןייא ןייק זַא ,ךעלדנעטשרַאפ .ןרעוו טפָארטשַאב רַאפרעד טעוו ײצילָאּפ יד זַא

 .ןרָאװעג טפָארטשַאב טשינ רַאפרעד זיא טנַאיצילָאּפ רעשינ

 .רעטעמתחעג א ןעװעג ןיוש טייצ רענעי וצ לרוג רעזדנוא זיא ןתמא רעד ןיא

 ןזײװסױרַא ןלַאפ עסיוועג ןיא ןגעלפ ייז ןוא טסּוװעג םעד ןגעוו ןיוש ןבָאה ןשטייד יד

 ןוא ןטקַא-עיסערּפעד ןופ ןטלַאהוצפַא זדנוא ידכ זיולב ,טייקכעלשטנעמ ןופ ןמיס א

 ןוא ןעלמוט טשינ ךיז ןלָאז רימ זַא ,ןפיולטנַא ןביוהנָא ןלָאז רימ זַא ,ןדיימוצסיוא ידכ

 ,ןבעגעגרעביא םיוג רימ ןבָאה ןשטייד יד ןגָאירַאפ ןכָאנ ןיוש) .ןריזינַאגרָא טשינ ךיז

 ייז ןגעלפ ,טייז רעטייוצ רעד ןופ .(טַאהעג ארומ רעייז םעד רַאפ ןבָאה ןשטייד יד זַא

 ,סענַאקיש ענעדישרַאפ טייצ-וצ-טייצ ןופ ןטכַארטוצ םירוסי עכעלגעטיגָאט יד ץוח ַא

 -ָארּפ ַא ייז ןרישזנַארַא לשמל ױזַא .ןרעטַאמסיוא ןוא ןגלָאפרַאפ וצ רעמכָאנ זדנוא ידכ

 ךָאנרעד .ןישטליט עילימַאפ יד טיוט םוצ ןקינייפראפ ןוא שיפ לקיטש ַא טימ עיצַאקָאװ

 ןוא ןגָאלשעג טשינ םיא טָאה ןעמ ןוא רעציווטיל לשרעה טפאכעגניירַא ןעמ טָאה

 .קָאטייוו ןופ ןעגנַאגעגסיוא זיא רע זיב ,שיילפ'ס ןפינקעג יוזא רָאנ ,ןסָאשעג טשינ

 טָאה יז עכלעוו ,ןדיי 35 יד ןעגנערבמוא טלָאװעג ָאּפַאטסעג יד טָאה ןפוא ַאזַא ףיוא

 קידתונמחרבמוא יוזַא געט רָאֹּפ א ךשמב ךיז טָאה יז עכלעוו רעביא ןוא ןטלַאהעג

 ןוא .ןבײרשַאב וצ ץלא סָאד שטנעמ ןופ חוכ רעד טשינ טקעלק'ס זַא ,טעוועקעדזיא

 ענעדלָאג ןופ רפוכ ןוא סעצניַארקוא עבושח ,עטנַאקַאב ןופ תונלדתש רעד קנַאד ַא רָאנ

 ןגעוו טַארנדוי ןופ תוחטבה יד קנַאד א ךיוא יוו ,םיצפח ערַאבטסָאק ןוא תועבטמ

 ןרָאװעג ןזַאלעגסיורא ענעטלַאהרַאפ יד ןענעז ,ָאּפַאטסעג ןופ גנוטלַאהסיוא-סוסקול

 .שיילפ ךעלקיטש שממ ,עטעשטעלַאקעצ ןוא ענעלָאװשעג ,םיתמ עבלַאה ןיוש רעבָא

 ןסקַאוועג זיא רעמ ץלַא ,תונתמ ןבעגעג טָאה ןעמ רעמ סָאװ ,רפוכ רעמ סָאװ ןוא

 יעשזעב ַא ךיוא ,ןַאמיינ ,רענייא ךָאנ ןוא יקסלאבא רעה רעד .םיניילת יד ייב טיטעּפַא רעד

 רעשידיי רעד ןוא ןשטייד יד ןשיווצ רעלדניברַאפ עליבַאטס ןרָאװעג ןענעז ,ןליופ ןופ ץעינ

 ,רַאסימָאק-סטיבעג רענראס רעד טמענ'ס .תונתמ ןבעג ןוא ןעמענ וצ ףיוא גנורעקלעפַאב

 םתס ןוא םיברוקמ ערעייז ןעמענ'ס ,ןטסיצילָאּפ ןוא סעקינדאר עשיניַארקוא ןעמענ'ס

 ,ייצילָאּפ רעשיניַארקוא רעד ןופ טנַאדנעמָאק רעד זעוו ןוא .םיעשר ןוא סרעגיוז-טולב

 ןדיי יד ןרעװ ,"המלש הלואג ַא טלעפ ךייא, שידיי ףיוא טגָאז ,הנתמ יד קידנעמענ

 הגירה רעסיורג רעד רַאפ גָאט א .ןכַאז ךס א ןיא ךעבענ ןביילג ןוא תחנ ןופ ןצלָאמשעצ

 ךעלדניירפ ןוא רעוט-ללכ עשידיי יד ןשיווצ ןעגנַאגעגמורַא טנַאדנעמָאק רעבלעז רעד זיא

 ןעמוק טנעקעג טשינרָאג םענייק טָאה סע זַא ,יוזַא ,ייז טימ טסעומשעג קיטומטוג ןוא

 ,גָאט-הטיחש ןיא ,סנגרָאמוצ .םוקמוא ןרַאפ גָאט ןייא זיולב זיא סע זַא ,קנַאדעג ןפיוא

 ןרעמעװקַאב ןוא ןרעסערג ןרעדנַא ןַא ןיא "גנולדיזרעביא, ןסייהעג ייז ייב טָאה סָאװ

 ,ןדיי רַאפ המלש הלואג ןופ רעשטניוו ןוא רעגָאז-םיקוסּפ רעד ,חצור רעד טָא זיא ,ָאטעג

 טקיטש רע ןעוו ףלָאװ א יוו ,טייקידתוירזכא עדליוו ַאזַא טימ זדנוא ןשיווצ ןפָאלעגמורַא

 .עלעפעש סָאד
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 זיא רעגָאז םיקוסּפ ןוא טנַאדנעמָאק רעד טָא זַא ,ןטכַארט טשינ רענייק לָאז ןוא

 ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגניירא רעהכַאנ זיא רע .דיי רעטלעטשרַאפ א ןעוועג הלילח

 טָאה רעלטיה לייוו ,יוג א זיא רע זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא'ס ןוא טייקיטכערעג רעד

 ןוא ןרַאנ וצ זדנוא ידכ ,טייקשידיי טנרעלעג ןבָאה רעדרעמ ענייז ּווו רעטרע טַאהעג

 .טייקמַאזקרעמפיוא רעזדנוא ןדנעװּפָא

 עכעלקערש יד .גנוטָארסיוא רעד רַאפ טייצ לסיב רַאּפש א ךָאנ ןטלַאה רימ רָאנ

 -טנַארַאפ רעדעי ןופ ןרָאװעג טיירפאב טייצ רענעי וצ זיא סָאװ ,עיטסעב עשיניַארקוא

 עריא ןזיוואב טָאה ,םישעמ עשיטסידַאס ןייז טשינ ןלָאז סע עכלעוו רַאפ ,טײקכעלטרָאװ

 ךָאנ ,םירוסי ערעזדנוא ךָאנ טרַאגעג ןבָאה ןטידנַאב עשיניַארקוא יד .תונווכ עשהיח

 .ןפנָארב ךָאנ רוכיש א טרַאג סע יוו טקנופ ,טולב שידיי

 ןַא יב טקעטשרַאפ ןעוועג זיא עכלעוו ,ןַאמצַארק לדניירב רימ טלייצרעד ױזַא

 רזוח א ןרָאװעג רעטעפש ןוא טנַאיצילַָאּפ ַא ןעוועג זיא'ס ןוז סעמעוו ,עקניַארקוא

 גנילשימ ַא -- לדנוז סָאד טָא זַא ,רענַאזיטרַאּפ עטיור יד וצ ןעגנַאגעגרעביא ןוא הבושתב

 -פעל ןעמַאנ ןטימ קַאילָאּפ א רעטָאפ רעד ןוא עקניַארקוא ןַא עמַאמ יד :טרובעג ןופ

 ,טמירַאב ךיז ,ייצילָאּפ רעד ןיא ןטַאטנדלעה ענייז ןגעוו קידנדער .,טָאה -- יקסווָאק

 ליוו רע זַא ,ןטעבעג ךיז טָאה ,דידי סנטַאט ןייז ,ץישּפיל רעציזַאבטוג רעשידיי רעד זַא

 עקַאט טָאה ,טנַאיצילָאּפ רעקיטומ רעד ,רע ןוא טנַאה סיקסווָאקּפעל ןופ ןרעוו טעגרהעג

 עשיניַארקיא יד טָאהעג טָאה םינּפ ַאזַא ,ןסָאשרעד ןיילַא םיא ןוא הבוט יד ןָאטעג ןצישפיל

 .ןדרַאמ ןענעק ןיא ןענַאטשַאב ןענעז תויח רעייז ןוא םיורט רעייז .עדנַאב עשיאייצילָאּפ

 ןגעוו תוחפל ייז ןבָאה ,ןדרָאמ וצ ןדיי ןייק טַאהעג טשינ ןיוש ןבָאה ייז ןעוו ,ןַאד םערָאװ

 יווָאקפעל ןופ שינעטכַארטסיוא ןַא זיא ןצישפיל טימ השעמ יד טָא לייוו .טמיורטעג םעד

 זיא ןוא ענרַאס ןיא ןטלַאהַאבסיוא רָאג ךיז טָאה םולשה וילע ץישפיל .לדנוז סעקס

 עקסָאי ןוז ןייז טימ ןפָארטעג רעטעפש ךיז בָאה ךיא .שינעטלעהַאב רעד ןיא ןברָאטשעג

 ובקמ ןיילַא טָאה רע זַא ,טלייצרעד רימ טָאה רע ןוא ןשטייד יד ןגָאירַאפ ןכָאנ ןיוש

 רבקמ ןוא ןבָארגסיוא םיא טלָאװעג ןבָאה עדייב רימ .טיוט ןכָאנ ךיילג ןטַאט ןייז ןעוועג

 טָאה, :טגָאזעג זדנוא ןבָאה ןטעיוואס יד רעבָא ,רבק-רעדורב םעניימעגלַא ןיא ןייז

 .ענרַאס ןופ ןטימ ןיא ןטרָאג ןיא ןעור רענייב סצישפיל ןוא ..."דלודעג

 -קנערק רעד ןופ זייוואב א רעבירעד זיא יקסווַאקפעל טנַאיצילָאּפ ןופ גנולייצרעד יד
 שידיי ןייש ַא זַא ,טלייצרעד ךיוא טָאה רעבלעז רעד .סרעקנעה יד ןופ עיזַאטנַאפ רעכעל

 ןטעבעג םיא ייב ךיז ןוא ,ןבילקעגסיוא םיא ןטנַאיצילָאּפ ןצפופ ןשיו'צ ןופ טָאה לדיימ

 ךיז ןבָאה ןדיי ערעדנַא ךיוא .ןסישרעד יז לָאז ,טנַאה רעכעלרעטיר ןייז טימ ,רע זַא

 טָאה יקסװָאקּפעל ןוא טנַאה רעשידלעה ןייז ןופ אקווד ןרעוו וצ טיוטעג ןשטנווועג

 ןוא רעכעל יד ןופ ןדיי עגנעמ ַא טּפעלשעגסױרַא רימ ןבָאה גָאט רענעי, :ןבעגעגוצ

 ךיילג רימ ןטלָאװ ,ןבעג תונתמ םוקמב ןעוו זַא ,ךעלגעמ ץנַאג .*ןזָאה יד יוו ןסָאשעצ ייז

 טלָאװ עיצקַא-סגנוטכינרַאפ עדעי תעב ןוא םיחצור יד ןגָאלשקירוצ ןעמונעג בייהנָא ןופ

 סָאמ רעסיוועג ַא ןיא םיחצור יד רשפא ןטלָאװ ,טולב שיניַארקוא ןרָאװעג ןסָאגרַאּפ ךיוא

 רעייז ןופ טרעטכינעגסיוא ןעוועג זייוולייט ךיז ןטלָאװ ייז ,ןטלַאהעגקירוצ ןעוועג ךיז
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 .ןבעל ןבילבעג רשפא ןטלָאװ ןדיי לָאצ ערעסערג ַא ןוא טייקיטשרוד-טולב רעשיטסידַאס

 ןזיוועגסיורַא רעהכַאנ ךיז טָאה סָאד .טיוט ןרַאפ דחפ טַאהעג ןבָאה סעצניַארקוא יד םערָאװ

 עשידיי עטנּפָאװַאב רַאפ טַאהעג ארומ ןבָאה רעניַארקוא יד .ןפמַאק רענַאזיטרַאּפ יד ןיא

 ןוא ןגיוצעגקירוצ רעבירעד ךיז ןבָאה ייז ןוא ןגָאלשקירוצ טנעקעג ןבָאה עכלעוו ,תוחוכ

 עשידיי רעציװָארבמָאד יד .ןדיי יד טימ ןפמאק ענעפָא ןיא ןטערטוצניירַצ ןטימעגסיוא

 בָאה המחלמ יד ןקידנערַאפ ןכָאנ .טמַאצעג ןטלַאהעג גנַאל עקַאט ייז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ

 ,םענייא טימ ךיוא ןוא םיחלג ןוא רערעל טימ טסעומשעג גנַאל עמעט רעד ףיוא ךיא

 זיא רעכלעוו ,לארשי אנוש ַא ,רעניארקוא ןַא ,שטיוועיניז ,רעציזַאב-טוג םענעזעוועג ַא

 קיטש א רעביא רעטלַאוורַאפ ַא ,ןשטייד יד ייב תוכלמל בורק ןוא שטנעמ רעגולק ַא ןעוועג

 ןטרילומרָאפ-ןביוא ןיימ טקיטעטשאב ןבָאה עלַא ייז .טנגעג רעקווָאלַאפַאר ןיא דנַאל

 ,רענעלּפ ןכַאמ ,ןטיירג קרַאטש עיצקַא ןַא וצ ךיז ןגעלפ ןיילַא ןשטייד יד וליפַא זַא ,קנַאדעג

 ייז לייוו .ןגעטַארטסיא וליפַא ןוא ןרטַאיכיסּפ עטלעטשרַאפ סָאטעג יד ןיא ןקישניירַא

 ןבירטרַאפ ןענעז ןשטייד יד יוו םעדכָאנ .דנאטשרעדיוו ןדעווטעי רַאפ דחפ טַאהעג ןבָאה

 רעירפ טָאה עכלעוו ,עקװָאלַאפַאר ןופ יורפ עשיסור א טלייצרעד רימ טָאה ,ןרָאװעג

 ןעמ טָאה ,הטיחש רעקיטליגדנע רעד וצ זַא ,עדַאר רעשיניארקוא רעד ןיא טעברַאעג
 ,לענש ןרעוו טריפעגכרוד לָאז עיצקַא יד ידכ ,ץלַא סָאד ןוא םישדח עגנַאל טיירגעג ךיז

 רעטשרע רעד .ןעגנולסיירטפיוא עשיטַאמַארד ןָא ןוא םיחצור יד רַאפ ןטסולרַאפ ןָא

 ןביירטניירַא סָאד ןעוועג זיא ,הגירה-עיצַאדיװקיל רעד ןופ ןַאלּפ םעניימעגלַא ןיא טירש

 רעד ןופ ןרָאװעג טרילָאזיא ןענעז ןדיי יד ןעוו טנעמַאמ ןטימ .ָאטעג א ןיא ןדיי יד

 ןַאלּפ םענופ ןריזילַאער סָאד ןביוהעגנָא שיטקַאפ ךיז טָאה ,גנורעקלעפַאב רעקימורַא

 .גנוטכינרַאפ רעלַאטָאט ןגעוו

 חצנמ ןגעלפ דימת ןוא ןינע םעד ןגעוו ןריטוקסיד טפָא ץנַאג רימ ןגעלפ ָאטעג ןיא

 ןבָאה עקיזָאד יד .טייקנטלַאהעגקירוצ ןוא טײקנסַאלעג רַאפ ןעוועג ןענעז עכלעוו ,יד ןייז

 ,קנַאדעג ןטימ טסיירטעג ךיז ןבָאה ןוא טייקכעלפעה רעשישטייד רעד ףיוא טציטשעג ךיז

 יד ןגעלפ ןלַאפ עסיוועג ןיא .גנוטכינרַאפ עלַאטָאט ןופ ןטלַאהקירוצ ייז טעוו סָאד זַא

 ןרעטנומפיוא זדנוא טגעלפ סָאד ןוא טייקכעלפעה רעייז טימ ןרירווענאמ עקַאט ןשטייד
 ןעזעג ,זדנוא ףיוא םיניבמ ןעוועג ןענעז םיעשר יד .טייצ רעסיוועג ַא ףיוא ןקיּורַאב ןוא

 רימ ןציז לשמל טָא .טייקכעלפעה עשיטקַאט לסיב ַא ןפרָאװעגוצ ןוא גנומיטש רעזדנוא

 רעסיוועג ַא ,דיי רעקסניפ 8 ךיוא טציז רימ טימ .עינרעזירפ ןיא ןגרעבנעזָאר ייב לָאמנייא
 ןעוט סָאוו, :טגָאז ןוא םורַא ךיז טקוק רע .שטייד ַא ןיירַא טייג םעצולפ .יקסלעווָאלעװ

 זיא רע זַא ,שינעגייצ ןייז סיורַא טמענ יקסלעװָאלעװ *? עדנַאב עקיזייל יד ,ןדיי ָאד
 .טכיש-טכַאנ רעד ןיא טעברַא רע א ןוא גנוטייצ רעשיניַארקוא רעד ןיא רעקורד ַא

 -לאהכוב ןיא םינינע ךיא קידעלרע טנייה ןוא רעטעברַא-דלַאוו א ןיב'כ זַא ,ףיוא זייוו ךיא

 וצ ןיוש טנופעג עדנַאב-רעלדניווש יד ,ַאי-ַאי, .עדַאר רעשיניַארקוא רעד ןיא עירעט

 ןהפירט ןייז םיא טעלג גרעבנעזָאר .ןרעש ךיז טצעז ןוא שטייד רעד טגָאז -- *ןעטרָאווטנַא

 עדנוקעס עדעי .הענכה ןוא דחפ ןיא טעברַא ןוא טנעה עשיחצור ענייז טרישזַאסַאמ ,םינּפ

 ןוא זיב טלמרומ שטייד רעד רעבָא ."רעה רעביל ,עטיב, :טגָאז ןוא ךיז רע טגיינ
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 -עזעגנייא רעד ,ריא .גנונעדרָא ןכַאמ ןיוש טעוו רעריפ רעד ,עדנַאב עליופ, : טעקורמ

 ןופ רעטיירפשרַאפ יד ,רעקלעפ עשיעפַארייא יד ןופ רעפרעק ןיא סבערק רענעס

 ."טכער טַאה רעריפ רעד ,אידַאי ,עיצַאזילַארָאמעד

 ךיז ןגעזעג ךיא ןוא רעװלָאװער ןופ ערובאק רעד ףיוא טנַאה יד טלַאה שטייד רעד

 טרעטיצ יקסלעווַאלעוו .תמ א שממ זיא גרעבנעזָאר .ןעמעלַא ןוא ץלַא טימ הבשחמב

 זעטוג א, : טגָאז ןוא ףיוא שטייד רעד ךיז טביוה ,ןרעש ןכָאנ ,ףוסבל .עיסלּוװנָאק ןיא שממ

 ןשטיוד יד, :רע טגָאז ,רימ וצ טקעריד ךיז קידנדנעוו ןוא *טפַאשרעה עניימ גָאט

 עניימ, ןוא "גַאט ןטוג ַא, לָאמ ייווצ יד ."גַאט ןטוג ַא ,טייקכילטקניפ ביל רעמיא ןבאה

 שטייד רעד ,ןדיי ,טרעה ריא, :טגָאז יקסלעווָאלעװ ןוא םַאזלַאב יוו ןקריוו *טפַאשרעה

 רעד ."ןדרָאמ טשינ טעוו רע ,ךעלפעה ןוא לערוטלוק זיא רע רעבָא ,טקינייפ ןוא טיירש

 ןיישפָא רעסַאלב ַא ןוא ָאטעג ןצנַאג ןרעביא ןגָארטעצ ךיז טָאה טקַאפ רענעּפָאלרַאפ

 .ןייפ עצנַאג יד ןסעגראפ טכַאמעג טָאה טרַאוו ךעלשטנעמ אא ןופ

 דלַאװ ןופ ןעגנאגעגקירוצ זיא רעטעברַא עפורג א :טקַאפ רעטייווצ ַא זיא טָא ןוא

 טיול .דלַאוו ןופ סיורַא ןענעז רימ ןעוו ךעלטעפש ןעוועג ןיוש זיא סע .ןיירַא ָאטעג ןיא

 רעירפ .ָאטעג ןיא ןייז המחה תעיקש וצ יונעג טפרַאדעג ןעמ טָאה גנונעדרָארַאפ רעד

 .טשינ ןעמ רָאט העש עבלַאה א טימ רעטעפש ןוא ,טשינ גיוט העש עבלַאה א טימ

 עטנפָאװַאב עשיניַארקוא 6 ףיוא ןָא ךיז רימ ןגָאלש ,עפורק ףרָאד םעד קידנעייגייברַאפ

 ,עציילפ ןופ סקיב יד ּפָארַא טפַאכ ןוא טשינרָאג טדער ייז ןופ רענייא .ןטנַאיצילָאּפ

 ןָא ןביוה רימ .זדנוא ןיא ךיילג ןעוועליצ ןָא ןביוה ייז ןוא עבלעז סָאד טוט רעטייווצ ַא

 עיצַאקיפיצעּפס רעד טימ קסוּפָארּפ םעד ייז טזייוו רעטעברַארָאפ רעד .ןרעמָאי ןוא ןטעב

 רעד טגָאז .טשינ ךיוא טפלעה סָאד ןוא טעבר רעד ןופ ןעגנַאטש-ןפארגעלעט יד ןופ

 ןעוו ,טעברַא עצנַאג יד ןפרָאװעצ ןוא טיירפשעצ זיא דלַאוו ןרעביא; :רעטעברַארָאפ

 ףיוא טקריוו ,הארנכ ,סָאד .דובאל ןייג טעברַא עצנַאג יד טעוו ,ןסישרעד זדנוא טעוו ריא

 :ןעיירש עכלעוו ,ייווצ עטנָאמרעד יד ןטלַאהּפָא ןריבורפ ייז ןוא ,ןטנַאיצילָאּפ עקירביא יד

 ? ןזָאה ענעקָארשעגרעביא יד טעז ריא ,סעדישז יד ריא טפרַאד דש ַא רַאפ סָאוו ףיוא;

 ."פרעס ןרעטנוא ןעגנַאז יוו ןגייל ךיז ןלעוו ייז

 טוט ףרָאד ןיא אד, :ןפורעגּפָא ךיז ןוא יוג רערעטלע ןַא ןעמוקעגוצ זיא לייוורעד

 ןיירַא ייז טריפ .תומהב יד ןוא רעדניק ערעזדנוא ןקערשרעביא טעוו ריא ,טשינ סע

 ךיז ןבָאה רימ ןוא טזָאלעגּפָא זדנוא ןעמ טָאה ףוס םוצ ".טרָאד סע טכַאמ ןוא דלַאװ ןיא

 יקסלאבא .ןפָאלרַאפ זיא זדנוא טימ סָאװ טַארנדיי םעד טלייצרעד ןוא ָאטעג ןיא ןגָאלשרעד

 רעטלַא רעד .רַאסימָאק-סטיבעג םוצ ענרַאס ןייק ךיילג טרָאפ רע זַא ,טגָאזעג טָאה

 רעכלעוו ,טנַאדנעמָאק-סטפַאשטריװ ןקיטרָא םוצ ןדנעוו וצ ךיז טהצעעג טָאה גרעבנטאר

 םייח .ץוש ןענופעג ןעמ טעוו םיא ייב ןוא "טדַאט, עיצַאזינַאגרָא רעד ייב טריטמַא

 ײצילָאּפ רעשיניַארקוא רעד ייב רעכַאמ רעד ,סעקשוב עלעקנַאי ןפור טקיש ןראגנעדליג

 טפור םורא העש רעבלַאה ַא ןיא .טנַאדנעמָאק ןשיניַארקוא םוצ ךיילג טפיול עלעקנַאי ןוא

 ץלַא טלייצרעד רענישילאז לאיחי ןוא טנַאדנעמָאק םוצ ןדיי רָאּפ ַא ךָאנ טימ ךימ ןעמ

 -- .ץינ ָאט: :טגָאז ,רעגָאז-םיקוספ רעד ,טנַאדנעמַאק רעד .דניק א יוו טנייוו ןוא
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 רעד רעבָא ."טשינרַאג רעמ ןוא טלציוועג ךיז ןבָאה םירוחב יד, -- "יליטוש יצּפָאלכ

 ץלַא טייצנשיווצ ןיא טָאה גרעבנטָאר ןעמעוו ,שטייד רעד ,טנַאדנעמַאק-סטפַאשטריוו

 רָאּפ ַא ייז טיג ןוא ןטנַאיצילָאּפ ייווצ יד סיורַא טפור רע ,ןעמוקעג ךיוא זיא ,טלייצרעד

 טשינרָאג ןעמ טָאה ןטנַאיצילָאּפ יד .טרָאּפַאר םוצ ןלעטשוצ ייז טסייה ןוא סעקישטנַאק

 ןוא .הטיחש רעד וצ טריפעג זדנוא ןעמ טָאה רעטעּפש ןכָאוו ייווצ ןיא לייוו ,ןָאטעג

 זענעז ,טלגנירעגמורַא זדנוא גָאט םענעי ןבָאה עכלעוו ,טייל-ייצילָאפ 200 יד ןשיווצ

 ןגעווטסעדנופ .טרָאּפַאר םוצ ןרָאװעג טלעטשעגוצ ןענעז עכלעוו ייווצ יד ךיוא ןעוועג

 רעטימעג ענעקַארשעגרעביא ערעזדנוא ףיוא גנוקריוו א טַאהעג טנעָמָאמ םוצ סע טָאה

 ןופ ליפעג ַא טימ דלַאוו ןיא סױרַא ענָאלָאק-רעטעברַא יד זיא סנגרַאמ וצ ףיוא ןוא

 ,הטיחש רעד ךָאנ ןיוש ,קידנעייז דלַאװ ןיא .רעטעפש .רקפה טשינ זיא ןעמ זַא ,טייקרעכיז

 ןַאד ןפָארטעג ןבָאה רימ עכלעוו ,ןטנַאיצילָאּפ עבלעז יד טָא זַא ,טסווורעד ךיז ךיא בָאה

 הליהק רענַאװעלק יד .הליהק רעצשיזַאר יד טעליוקעגסיוא רעירפ ןבָאה עפורק ףרָאד ןיא

 ,דלַאוו ןופ קירוצ געוו ןפיוא ןפָארטעג ייז ןבָאה רימ ןעוו ןַאד ןוא תוליהק ערעדנַא ןוא

 .ןענעליוקסיוא זדנוא ייז ןלעוו ,רעטעפש ןכָאװ ייווצ ןיא זַא ,טסּוװעג ןיוש ייז ןבָאה

 ןעמעלַא זדנוא טעוו ןעמ זא ,טסּוװעג טָאה גנורעקלעפַאב עשיוג עקימורַא יד ךיוא

 טנַאה רעד ןיא ףלח ןופ גנַאלק םעד טּפַאכעגפיוא טשינ ןבָאה ןדיי רימ זיולב .ןטכעשסיוא

 זדנוא טעוו הרצ יד זַא ,טסיירטעג ךיז טונימ רעטצעל רעד זיב ןוא תומה-ךאלמ ןופ

 ןשטנעמ ןבָאה ,םעד ןגעוו ןסעומש ,דלַאוו ןיא טעברַא רעד תעב ,ןגעלפ רימ ןעוו .ןדיימסיוא

 טימ ךיוא ןרעהפיוא ףוסדלכ-ףוס ןלעוו ןשטייד יד זַא ,ןעז טעוו ריא, : טהנעטעג ױזַא

 רעד רַאפ רעסעב ןעוועג ןטנַאּפוקָא ערעדנַא ןעד ןענעז םערָאװ ,תוגירה ענלצנייא יד

 טעגרהעג טשינ ,1918 רָאי ןיא ,סעקיוועשלַאב יד ןעד ןבָאה !גנורעקלעפַאב רעשידיי

 ןוא ,טחוש םעד קחצי טעגרהעג טשינ ןבָאה סעצוװָארולטעּפ יד ןוא ? ךורטאפ המלש

 ןענאמשיפ טימ ןרעשומ ןוא ? רעדירב סָאריּפש לירעב טעגרהעג טשינ ןבָאה ןקַאילָאּפ יד

 ןסימשעג סָאווראפ א ןָא זדנוא ןבָאה ןקַאילַאּפ יד !ארולטעפ +! טקינייפרַאּפ טָאה רעוו

 ןבעל רימ םשה ךורב ןוא טניושעג טשינ זדנוא טָאה רענייק ,ללכה .קרַאמ ןטימ ןיא

 ."תחנ ליפ וצ ןייז הכוז ךָאנ ןרימ ןוא ןליטשנייא ךיוא טצעי ךיז טעוו ױזַא

 סָאװ .ץעיוג רעציװָארבמָאד ַא ןעמוקעגניירַא דלַאװ ןיא זדנוא וצ זיא לֶאמנייא

 טוג םיא ןבָאה עלַא רימ .עינלעגיצ ןיא רעלדנעט לרהא ייב רמוש א ןעוועג רעירפ זיא

 זדנוא רע טָאה ,זדנוא וצ ןיירַא ןענעז ןשטייד יד טניז ןָא גָאט ןטשרע ןופ לייוו ,טנעקעג

 טעווערַאה סָאוו, : טגָאזעג ױזַא זדנוא וצ טָאה עשר רעד טָא ןוא .םירוסי עסיורג טפַאשרַאפ

 ןגעװ טרעלק ןוא טעברַא יד קעװַא טפרַאוו .ןסישעצ אלימב ךייא טעוו ןעמ ? ריא

 ןענופעג ןיוש טָאה עשר רעד, :רעדיינש רעד ,ָאנָארָאוו ןפורעגּפָא ךיז טָאה ."קענוטַאר

 -סיוא זדנוא ןעמ טעוו סָאוורַאפ םערָאװ .ןקערש ןוא ןקינייפ וצ זדנוא ידכ לטימ יינ א

 םיעשר יד יוו םעד ךָאנ .ןדיי ךס א ייב גנַאג-ןעקנַאדעג רעד ןעוועג זיא ַאזַא טָא *?ןסיש

 טגָאיעג קידנעייז ,לייוו .ןסעגרַאפ ץלַא ןיא ןעמ טגעלפ ,קוק ןטוג ַא ןבעג זדנוא ףיוא ןגעלפ

 טוג א ךָאנ ןעקנעב קרַאטש ױזַא ךיז טגעלפ ,ןטָארטעג ןוא טעדנעשעג ,טגָאלּפעג ןוא
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 "מורַא לָאמַא ךיד טָאה קילב ַאזַא ןעוו ןוא .קילב ןעמעראוו א ךָאנ ,טרָאװ ךעלשטנעמ

 .ןטייצ ערעסעב וצ ןפָאה ןוא תורצ עלַא ןיא ןסעגרַאפ טלָאװעג ךיילג וטסָאה ,ןעמונעג

 ןענעז עכלעוו ,ןשינעעשעג ריפַאפ ןפיוא טכַארבעגפיורַא ןבָאה תובשחמ עניימ ,ָאי

 ןיא טשרע רימ ןטלַאה ,ןעגנוריסַאּפ יד ןופ ףיול םעד טיול .ןעמוקעג רעטעפש טשרע

 ןבָאה רימ .טרעטַאמרַאפ ןוא טפעשרעד ןיוש ןענעז רימ ,תמא .1941/42 רעטניוו ףוס

 .טביורעגקעווא ךס א ןיוש זיא ןטרעוו עלעירעטַאמ ערעסעב יד ןופ .םיגורה ןיוש

 טשינ ךָאנ ןענעז רימ רעבָא .ןגיּפשַאב ,ןטערטעצ ןענעז ןטרעוו עקיטסייג ערעזדנוא

 ,לטעטש ןרעסיוא טשינ רענייק ךיז טזייוװַאב גָאטייב .ָאטעג ןיא שיטעמרעה ןסָאלשעגּפָא

 .ערעזדנוא ךָאנ ןענעז ןסאג עקידלטעטש יד רעבָא

 ַאטעג ןרעסערג ַא רַאפ לגנַארעג ןיא ו

 טָאה ,ָאטעג ןטרעדנוזעגּפָא ןַא ןיא ןדיי יד ןכַאמרַאפ ןגעוו גנונדרָארַאפ-טנורג יד

 ןייא :ךעלעסעג ןוא ןסַאג עקידנגלָאפ יד קעווצ םעד רַאפ ןלײטּפָא סָאד ןעזעגסיוארָאפ

 טייז ןייא ןוא סַאג-לביטש יד ,לסעג-לוש עלעלַארַאּפ סָאד .סַאג-ייסָאש רעד ןופ טייז

 עלַארטנעצ יד -- טייז ןייא ןופ : ןייז טלָאזעג ןבָאה ןצענערג יד .סַאג רענשטינלָאב רעד ןופ

 ,בוטש סקאריפ דוד זיב רוטרַא-טרָאּפ םענעפורעג ןופ ,ײסָאש גָאר ןופ ,סַאג רעװָארַאקַאמ

 רערעדנַא רעד ןופ לייוו ; לרעיומ סקינלעגיצ לארשי -- רוטרַא טרָאּפ ,טגָאזעג רעסעב ,ה"ד

 ןעמַאזוצ ,ןיירנדיי ןרעוו טלָאזעג טָאה ,(ןוהעב לסָאי -- קאריפ דוד) סַאג רעווָארַאקַאמ טייז

 רעד טָאה טייז רעטייווצ רעד ןופ .טסאלאוו םוצ טייז רערעדנַא רעד ןופ ךעלסעג עלַא טימ

 .סַאג רענשטינלָאב זיב ,עילאווארּפ יד -- ןייז טלָאזעג ָאטעג ןופ ץענערג

 ןבָאה ךָאנרעד .טלסיירטעגפיוא ןוא טלמוטעצ גנונעדרָארַאפ יד זדנוא טָאה טשרעוצ

 רונש ןוא ןוז סנעמעוו ,ןישטליט לדייז .ןטוג םוצ ןריטנעמָאק ךַאז יד ןביוהעגנָא ןדיי

 ןעוו, :טגָאזעג ױזַא רימ וצ טָאה ,ןרָאוועג טעגרהעג ןשטייד יד ךרוד רעירפ ןענעז סע

 ףרַאד סָאװ וצ ָאט ,ןענעגרהסיוא *ַאנװָאלָאגָאּפ , ןעמעלַא זדנוא ןטכַארט לָאז שטייד רעד

 עקייש ךיוא "? החיצר ןייז ךיילג ןריפסיוא ןופ ּפָא םיא טלַאה רעוו ?ָאטעג םעד רע

 טדערעג טָאה ,ץעפס ַא יוו ,עינרַאברַאג רעד ןיא טעברַאעג טָאה רעכלעוו ,ןַאמנייש

 ןעמ ןעק םיעשר יד טָא טימ זַא ,ריד גָאז ךיא ,קיציא ,טסרעה, : ןושלה וזב רימ טימ

 ןעגעז ייז .ןטסי.ד.וו.ק.נ יד ןופ ןוא ןקַאילָאּפ יד ןופ רעגרע טשינ ןענעז ייז .ןעמוקכרוד

 עגושמ ןצנַאג ןיא ןענעז עכלעוו .םייוג רעציװָארבמָאד ערעזדנוא ןופ רעסעב רשפא

 יד קידנריזילַאנַא טָאה ,טַארנדוי ןופ שאר רעד ,ןָאסרעביל למהרבא ךיוא ."ןרָאװעג

 ןשישטייד םעד ןיא ןטסניג םוצ טקנופ-עדנעוו א םעד ןיא ןעזעג ,ָאטעג ןגעוו גנונדרָארַאפ

 רעמ ךָאנ ךיז וליפַא ,ץלַא ןָאט -- ט'הנעטעג רע טָאה -- ןפרַאד רימ , .םזיטימעסיטנַא

 ןוא רעסעב ןענעק ןלָאז רימ ,ָאטעג ןרעסערג ַא ןלעופוצסיוא רָאנ יבַא ,ןעּפמָאּפסיױא

 ,ךָאנ ןלעוו רימ, :טסעומשעג ןעמ טָאה ליטש רעד ןיא ןוא ."ןבעלסיוא ךיז רעמעווקַאב

 -ץלַא ןיוש ךיז ןענופעג סע ןוא ."הלפמ סרעלטיה ָאטעג ןיא ןבעלרעד ,םשה הצרי םא

 ןשיווצ ,ןפָאשיב עשישטייד עקילָאמַא ןגעוו ןלייצרעד ןענעק עכלעוו ,ןדיי עקידנסייוו
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 ערעייז ןציש טלָאװעג תמאב ןבָאה סָאװ ,םלועה תומוא ידיסח ןעוועג ןענעז סע עכלעוו

 ןלײטּפָא ןסייהעג ייז ןבָאה רעבירעד ןוא רעטיר-ץיירק עשיחצור עקילָאמַא יד ןופ ןדיי

 יוו ןעניד ןעק ,ןדיי יד ןגָאז ,ָאטעג רעקיטציא רעד .סָאטעג עטמיוצעגפָא ןיא ןדיי יד

 ףרַאד ,ןעגנוניימ יד טיול .ןומה ןשיניַארקוא ןקיטשרוד-טולב ןוא ןדליוו ןגעק ץוש ַא

 רעמ ,חטש רעמ .ךעלגעמ טייוו יוו רעסיורג ַא ןייז לָאז ָאטעג רעד ידכ ץלַא ןָאט ןעמ

 .ןגעוואב וצ ךיז טייקכעלגעמ רעמ ,ןעמעטָא םוצ טפול

 קילָאמַא רעייז ןופ ךעלטשער יד סיוא ןבָארג ןדיי .תונתמ ןעלמַאז וצ ןָא טביוה ןעמ

 םייח ןוא ןביוא ןופ תונלדתש רעד טימ ןָא טריפ גרעבנטָאר רעטלַא רעד .סטוג ןוא בָאה

 ןעמ .ענרַאס ןייק טרָאפ יקסלאבא .ןטנוא ןופ ןקירד בַאטש ןצנַאג א טימ ןראגנעדליג

 למהרבא .ייִציִלֶאּפ ןוא עדַאר רעקיטרָא רעד ןופ רעדילגטימ יד ןשיווצ תונתמ טלייט

 וצ תמאב םיא טגנולעג סע ןוא ענרַאס ןיא רַאסימָאק-סטיבעג םוצ טגנַאלרעד ןַאמרעביל

 לוקב שממ טסעומש ןעמ ןוא טריפמוירט טַארנדוי רעד .ָאטעג ןרעסערג א ןעמוקַאב

 סנייד עשטיא 'ר -- אריפש לרעב רעגולק רעד .גנוכיירגרעד רעד ןגעוו ,הרובג תונע

 םעד ןיא ןעעז ,לקינייא סעטסָארַאטס םעד עימעכ -- ךוטצרַאווש ןימינב ןוא ; לקינייא

 יד ןופ ףליה-טסבלעז ןגעוו ןעעדיא עטקידיירפעג לָאמַא ייז ךרוד יד ןופ קורדסיוא ןַא

 :טגָאז גרעבנטָאר רעטלַא רעד .טייקיטכערעג רעלַאיצֶאס ןגעוו ןוא ןסַאמ עטקירדעג

 טעמכ ןענעז ןוא ןפָאה ןעמַאזוצ עלַא ."רוטלוק רעשיעּפָאריײא ןופ טאטלוזער א זיא סָאד;

 .טשינ סע טקעמש תומה-ךאלמ ןטימ זַא ,רעכיז

 ןרעסערג ַא ןופ גנוכיירגרעד עשיטקַאפ יד טקירדעגסיוא ךיז טָאה סָאװ ןיא רעבָא

 -ָאטעג ןגעוו גנונעדרָארַאפ-טנורג יד ןביירשַאב רעיונעג לָאמַא ךאנ ןלעוו רימ ?ָאטעג

 .ןטָארטעגניירַא רעטעפש ןענעז סָאװ ןעגנורעדנע יד ןענעכייצרָאפ ךָאנרעד ןוא חטש

 קרַאמ ןופ קידנרָאפ -- :יוזַא ןעזעגסיוא סע טָאה גנונעדרָארַאפ-טנורג רעד טיול

 ס'רמז-ילכ םעד לאירבג זיב ,טייז עטכער יד ,סַאג-ײסָאש קרַאמ לקניוו ןופ ,לאזקאוו םוצ

 ןוא לקירב ןפיוא ןזייוואב וצ ךיז טָאברַאפ א טימ ,סַאג רעד וצ גנַאגסױרַא ןַא ןָא ,זיוה

 ןופ טייז רעד וצ ּפָארַא זיב סַאג-לוש יד .סַאג-ייסָאש רעד וצ רעטצנעפ א ןענעפע וצ

 ןטיולפ עלַא .סַאג ענשטינלָאב רעד וצ ייסָאש ןופ טריפ סָאװ לסעג םעד ןופ ,רענטרעג יד

 רעזייה יד וצ ןיירַא ןעמ טמוק סַאג-לוש רעד ךרוד ןוא ןפָא ןענעז ןלַאטש-ןשיווצ ןוא

 וצ ,אקסניטול לטע וצ ,קישטיב הנינח וצ ןעגנַאגעג ךיא ןיב ױזַא .סַאג-ייסָאש ןופ

 .ןלאטש ןוא ןטיולפ עטנפעעג יד ךרוד ,סַאג-לוש ןופ ,קישטיב ליציא

 סָאד ,ןרַאצייווש ךָאנ ,קע ןזיב ,םארטש רשא ןוא ןטנעקשַאט ןופ סַאג-לביטש יד

 לסעג סלזנעג זיב ,ןַאמצלַאז לארשי ןופ ,סַאג ענשטינלָאב טייז ןייא ןוא לסעג-לדעב

 ןטימ ,סַאג רעד וצ גנַאגסױרַא ןַא ןָא ,סַאג-ייסָאש לקניוו זיב ןַאמצלַאז לארשי ןופ ךיוא

 לסעג-לדעב ןופ .ךעלקירב יד טימ ןצונַאב ךיז ןוא רעטצנעפ א ןענעפע וצ טָאברַאפ

 טפרַאדעג ךיז ןבָאה רעהַא .סַאג ענשטינלָאב ןוא רעזייה עשידיי יד וצ ןעמ טמוק

 -מָאד ןיא ןענופעג טייצ רענעי וצ ךיז ןבָאה עכלעוו ,תושפנ 4227 עלַא ןסערפניירַא

 ,ץיווָארב

 גנוריטּפָאָאקוצ רעד ךרוד ןרָאװעג טרעסערגרַאפ ָאטעג ןופ חטש רעד זיא םעד ךָאנ



 4דד ָאטע ג ןרעסערג א ראפ לגנַארעג ןיא

 ,קייטפַא יד ןעוועג זיא'ס ּוװ ,סַאג רעניבאראוו ןופ טייז ןייא :ןסַאג עדנעגלָאפ יד ןופ

 ,רעיומ סכורטָאפ שרעה השמ ןופ קרַאמ טייז יד ; לקניוו-קרַאמ ןזיב ,זיוה סווָאסוטַאמ ןופ

 טשינ ,ה"ד ,ןעגנוצענערגַאב עטנַאמרעדנביוא עלַא טימ ,רעיומ סרעדיינש םעד עיניפ זיב

 יד .לקירב ןפיוא סיורַא טשינ ןוא רעטצנעפ ןייק ןענעפע טשינ ןוא קרַאמ םוצ סױרַא

 "נביוא עלַא טימ ,רעיומ סעשטמהרבא ,ןוגעב לסָאי זיב ןָאזנרהא ןופ קרַאמ טייז עצנַאג

 רענשטינלַאב רעד וצ ּפָארַא זיב ,ןוגעב לסָאי ןופ ךָאנרעד .ןעגנוצענערגאב עטנָאמרעד

 ,ןבייל הנח וצ זיב ,סַאג רענשטינלָאב רעד טימ ,ןטרָאד ןופ ןוא ,זיוה סקַאריפ דוד ,סַאג

 ,סַאג עיָאנטסָאלָאװ יד ,סַאג ענזעידָאלָאק יד .ןעגנוצענערגַאב עטנַאמרעדנביוא עלַא טימ

 טכַאמעג זיא רעיומ סלקיר לדיירפ םעל .ךעלסעג-ןשיווצ עלַא ןוא ,רעיומ סעיסָאי בקעי זיב

 וצ סַאג"לביטש ןופ ,ה"ד ,ןטייווצ םעד ןוא ָאטעג לייט ןייא ןשיווצ גנַאגכרוד א ןרָאװעג

 .ןלייט עדייב ןרָאװעג טקינייאראפ ןענעז םורַא יֹוזַא ןוא סַאג-ענימג רעד

 ןטייז יד ייב ךיוא ןוא גנַאגכרודדֶאטעג םייב ןטיה ןטסיצילָאּפ-ָאטעג עשידיי יד

 .הבוט ַא זדנוא ראפ זיא סאד זַא ,טגָאז טארנעדוי רעד .ָאטעג ןופ ןצענערג ןוא

 ךיז טזומעג טָאה ןעמ ןוא ןטָאברַאפ ןעוועג זיא אטעג ןרעביא יירפ ןייגמורַא סָאד

 ,סַאג רעניבאראוו ןופ ןעמוקוצוצ ידכ רענטרעג ענעטערטעצ ןוא ןלַאטש ךרוד ןעלגומש

 םוצ טגנַאלַאב ךיוא ןבָאה עכלעוו .ןרעיומ סכוזראב וצ רעדָא ,ןזאוואוויפ וצ ,לשמל

 טקירדרעד קרַאטש טָאה אטעג ןרעביא ךיז ןגעוואב ןעיירפ ןופ טָאברַאפ רעד .חטשדָאטעג

 ןבָאה עלַא רימ זַא ,ןסעגראפ טעמכ רימ ןבָאה רעטעפש ןכָאוו ייווצ ,רעבָא ,םלוע םעד

 עקימורא יד רעביא ,ןסַאג רעציװָארבמָאד עלַא רעביא טגעוואב יירפ זיא סע ןעוו ךיז

 ,טכארטעג וטסָאה לֶאמלייט .ךעלטעטש עטנעָאנ ןוא רעפרעד ,סעקנַאל ענירג ןוא רעדלעפ

 זיולב -- ענעזעוועג לָאמַא סָאד ןוא טייקכעלקריוו יד עקיטציא סָאד זיא םתסה ןמ זַא

 .ןעוועג טשינ טייקכעלקריוו ןייק לֶאמנייק זיא סָאװ םולח א ,שינעדערנייא ןַא

 ןצענערג יד יוו םעד ךָאנ ןוא אטעג ןרעסערג א ןגעוו לגנַארעג םעד ןקידנערַאפ ןכָאנ

 רַאפ לגנַארעג רעיינ א ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,ןרָאװעג טנכײצעגּפָא ןענעז ָאטעג ןופ

 ,עדַאר רעד ןופ אווָאלַאג רעד ןזיוואב ךיז טָאה גָאט ןסיוועג ַא ןיא .טיולפ ןקירעדינ א

 -לייטנָא ןוא ץעװָארולטעּפ רענעזעוועג א ,ומש-חמי ,קישזראק עשר רעציווַארבמָאד רעד

 -רַאפ א סױרַא טיג חצור רעקיזָאד רעד .םָארגָאּפ רעווַארוקסארפ ןטסּווואב ןיא רעמענ

 ,טָארד-לכעטש ןוא טיולפ ןכיוה א טימ ָאטעג םעד ןעמַאצמורַא לָאז ןעמ זַא ,גנונעדרא

 הריזג יד ןבָאה רימ .טייז רעשירַא רעד וצ ןקוקרעבירא ןענעק טשינ לָאז ןעמ ידכ

 ןבָאה ןשטייד יד .רפוכ ןטוג רַאפרעד טלָאצַאב ןוא רַאסימָאק-סטיבעג םייב ןגירשעגּפָא

 זיא קישזראק רעטנָאמרעד רעד .רעקירעדינ א ןייז לָאז טיולפ רעד זַא ,ןעוועג םיכסמ

 טקנופ ןוא .(ןטסימערטסקע עשיניַארקוא) סעצווָאבלוב יד ךרוד ןרָאװעג טעדרַאמרעד ךיג

 -פיוא זיא רעכלעוו ,יוג רעציװָארבמָאד ַא זַא ,טקַאפ רעד טרעדיושעג זדנוא טָאה סע יוו

 ןעוועג זיא ךעלרעדיוש ױזַא ,ןָאט סטכעלש ליפ ױזַא ןלעוו זדנוא לָאז ,זדנוא טימ ןסקַאוועג

 זרעטניה טריפעגסיורַא ,בוטש ןופ טכַאנ ןטימ ןיא ןעמונעגסיורַא םיא טָאה ןעמ .טיוט ןייז

 ךָאנ ןזָאלעג םיא ןוא םערעדעג ענייז ןגיוצעגסיורַא ,ךיוב םעד ןטינשעצ ןוא לטעטש

 ,ןטעבעג ןַאד ןבָאה ןדיי .ןגָארטעג טייוו ךיז ןבָאה תולוק ענייז .ןעשטומ ךיז ןקידעבעל א
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 ךָאנ ןַאד ןבָאה רימ .טיוט ןקידתוירזכא ַאזַא טימ טשינ רעבָא ,םיעשרה לכ ודבאי ןכ זַא

 ןעגנערבמוא סעצווָאבלוב יד טָא ןלעוו רעטעפש לסיב ַא זַא ,טלעטשעגרָאפ טשינ ךיז

 .ןטיוט עקידתוירזכא עכעלנע טימ ,רעדלעוו יד ןיא ןדיי ענעטלַאהַאבסיוא

 -רעבירַא טשינ ןלָאז ןדיי זַא ,ראפרעד ךעלטרָאװטנַארַאפ ןעוועג זיא טַארנדוי רעד

 יד טימ טקַאטנָאק ןיא ןעמוק טשינ ןלָאז ןוא ָאטעג ןטמַאצעגּפָא ןופ חטש םעד ןטערט

 טקינײּפרַאפ טָארדעג טָאה ןטרָאד ךיז ןזייוואב רַאפ .טייז רעשירצ רעד ןופ רעניווונייא

 ווו ןטקנופ יד טיהעגּפָא גנערטש ןבָאה ןטסיצילָאּפ-ָאטעג עשידיי .טיוט זיב ןרעוו וצ

 ךָאד .טייז רעשירַא רעד ןופ ןסַאג יד טימ ןסַאגדָאטעג יד ןסָאגעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה סע

 ןעמוקַאבסױרַא ךיז ידכ ,ןבעל ןטימ ןריקיזיר ןגעלפ ןוא ןטלַאהעגנייא טשינ ךיז ןדיי ןבָאה

 ,טיורב לקיטש א רעניַארקוא עטנַאקַאב ייב ןעלטעבסיוא ןענעק ןוא טייז רעשיוג רעד וצ

 ,דניק קנַארק ַא רַאפ ךלימ רעדָא

 -לָאב ןיא גנַאגסױרַא םוצ ןעמוקַאבוצ טייהרעליטש ךיז ךיא בָאה ,טכַאנייב ,לָאמנייא

 ,ץלַאמש עושוהי ךַאװ ןטלַאהעג טָאה סע ּוװ ,לסעג סריאמ קיציא ןופ ,סַאג רענשטינ

 רעטייווצ רעד ףיוא ךרודַא רימ זָאל ,עקרעדורב -- : ןטעבעג ןוא ןלַאפעגוצ םיא וצ ןיביכ

 רעבָא .לעמ ָאליק עכעלטע ףיוא ךיש רָאּפ ַא יוג ןטנַאקַאב א ייב ןטייבסיוא ליוו'כ .טייז

 ןענַאד ןופ קעווא, :טגָאזעג ןוא ךיז ןופ ןסױטשעגקעװַא סעכ טימ ךימ טָאה עושוהי

 וטסעוו םיא ייב ןוא ךוטצרַאווש ןימינב וצ ןבעגרעביא ךיד לעוו'כ לייוו ,רעכיג סָאװ

 ,"קסּפ ַא ןּפַאכ

 ערעייז ןעוו ןטסיצילָאּפ-ָאטעג עשידיי 57 עקירעביא עלַא ןעלדנַאה ךיוא ןגעלפ ױזַא

 ןטערטוצרעביא ףיוא שינעביולרעד ןטעבעג ייז ייב ךיז ןבָאה םירבח עטוג רעדָא ,דניירפ

 .ץענערג-ָאטעג יד

 -ידיי רעד ןוא רעניוװנײא-ָאטעג עטושפ יד ןשיווצ ןעגנויצַאב עניוזַא ןופ טכיל ןיא

 -ָאטעג יד דצמ סעיצוטיטסניא עשידיי יד וצ האנש א טלקיװטנַא ךיז טָאה ,ייצילָאּפ רעש

 -טכַאמ עשיניַארקוא יד .גַאט וצ גָאט ןופ ןסקַאוועג זיא םזינַאגַאטנַא רעד .רעניווונייא

 רעגנוה רעד ןוא תורצ יד ךיוא .תחנ ןבילקעג ןבָאה לארשי-יאנוש םתס ןוא ןענַאגרָא

 לָאמַא ,ןטייווצ םעד רענייא ןייז אנקמ ןביוהעגנָא ןבָאה ןשטנעמ זַא ,ןעוועג םרוג ןבָאה

 ןופ דילגטימ א וצ ןיירַא לֶאמנייא ךיא ןיב טָא .יוזא םתס לָאמַא ןוא הביס ַא בילוצ

 ןופ קידנעייג זַא ,ןלייצרעד וצ םיא ידכ ,בוטש ןיא ,ןרָאגנעדליג םייח וצ ,טַארנעדוי

 זדנוא וצ טָאה רע ןוא ,ןאדערעפס עשר םעד געוו ןפיוא ןפָארטעג רימ ןבָאה טעברַא-דלַאװ

 ךייא רעגנירג ןייז לֶאז'ס ָאטעג ןיא טרַאּפשרַאפ ךייא טָאה ןעמ ,יצּפָאלכ, : טגָאזעג ױזַא

 סָאװרַאפ ,ןדיי עגולק עלַא ךָאד טייז ריא -- ךיא גָאז -- !םייח ."ןטכעשוצסיוא ןעמעלַא

 ןאצכ; יוו םתס ןייז טשינ ןלָאז רימ זַא ,סעכלעזַא סעפע טַארנעדוי רעד טשינ טוט

 : שינָאריא טגָאז ןוא לגייא ערטיכ ןייז טימ ּפָא-טסעמ ַא םייח ךימ טיג | ...?"לבוי חבטל

 ןענעז סָאד .טייל ַא ןייז וטסעוו ,המכח ןאדערעפס עשר ןופ ןענרעל טסעוו וד ביוא;

 טימ טקעדַאב זיא סָאװ שיט םוצ ןסַאלעג ךיז טצעז םייח ןוא ..."ןיוש ןוא דייר עטסופ

 ןוא .החונמב ,קידתובחר טסע רע ,רישעג ענייש טלעטשעגנָא זיא'ס .טעוורעס ןסייוו ַא

 טשינ ךיז בָאה'כ ...ןרָאי עטוג עקילָאמַא יד ןיא יו םילכאמ עטוג רעטנוא טגָארט לטע
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 ,טסבעל וד, :טגָאזעגסױרַא זייב םיא וצ בָאה'כ ןוא ליפעג-האנק ןופ ןשרעהַאב טנעקעג

 טימ רָאפ טמוק אד סָאװ ןפיירגאב טשינ וטסנעק רעבירעד ןוא לַאמרָאנ ץנַאג ,ךיא עז

 רעזדנוא ךיוא טגיל ,ןרעלטיה ןופ טנעה יד ןיא ץוח ַא סָאװ זדנוא וצ זיא ייוו .זדנוא

 *".עַלַא ריא יוו םיגיהנמ עכלעזַא ןופ טנעה יד ןיא לרוג

 ץגעוו הגאד ןוא האנק ןוא האנש טימ לופ ץרַאה ַא טימ בוטש ןייז ןופ סיורַא ןיביכ

 רענשעוואלס לבייל ןיירַא בוטש ןיא רימ וצ זיא טנװָא ןבלעז םעד .דייר סנַאדערעּפס

 ,טגָאזעגניירא ךיוא רימ רע טָאה ,טיורב טימ טשרָאב-װָאשטש ןסע ךימ קידנפערט ןוא

 ,טַאהעג טשינ ךיוא סָאד טָאה ךעבענ רע לייוו

 הרצ-דלָאג יד .ז

 ,ןײרַא ָאטעג ןיא ןעיצניירא ןעמונעג ךיז ןבָאה ןסַאג עקימורַא יד ןופ ןדיי יד ןעוו

 ."ןיירדדלַאג, ָאטעג ןיא ןעייג ןדיי, :רַאסימָאק-סטיבעג ןופ לעפַאב א ןעמוקעגנָא זיא
 ןטימ טרעקעגקירוצ ךיז טָאה ןוא ענרַאס ןייק ןפָאלעגקעווַא ךיילג זיא טַארנדוי רעד

 םיצפח ענעדלָאג עלא ןבעגקעװַא ןפרַאד ,םַאנסיוא ןָא ,ןדיי עלַא, : שוריפ ןקידנעגלָאפ

 טָאה רַאסימָאק-סטיבעג רעד "וו .זַא .א רישעג ,גנוריצ ,תועבטמ :ןגָאמרַאפ ייז סָאװ

 רעציװָארבמָאד יד ןגָאמרַאפ סע דלָאג לפיוו יונעג טסייוו רע זַא ,טַארנדוי םוצ טגָאזעג

 .ןרעוו ןבעגעגּפָא רעבירעד זומ ץלַא ןוא ןדיי

 טָאה רעדנוזאב רעדעי .ןעגנולשענּפָארַא גנירג טשינ ןעמ טָאה הרצ-דלָאג יד טָא

 ןענעז טיונ ןוא רעגנוה ;ָאטשינ ךָאד זיא הסנרפ ,לייוו ,שיגַארט רעייז ןעמונעגפיוא סע

 ,בוטש ןייא ןיא תוחפשמ יירד-ייווצ ןופ תורצ ענעעזעגסיוארָאפ יד ןוא תוקחד סָאד .סיורג

 -רַאפ ןעגנערב ןעק ץלַא סָאד זַא ,טסווועג ךיוא טָאה ןעמ .ןלעטשוצרַאפ ןעוועג ךיז זיא

 .ןעוועטַאר ןענעק ךיז ןעמ טעוו דלָאג םעד טימ זַא ,טפָאהעג ןעמ טָאה ,תולחמ ענעדיש

 ,ןשטנעמ יד ייב סרוסערידלָאג רעד טָא זַא ,דוסב ןטלַאהעג ןבָאה טַארנדוי ןופ ןשטנעמ יד

 ָאד ןוא ,גנוזייפשאב עניימעגלַא ףיוא ךיוא ,אובת אלש הרצ לכ לע ,ןעמוק ץונוצ טעוו

 -- "ןייר-דלָאג ,ןעדוי, ! לטעטש ןופ דלָאג עצנַאג סָאד הביס םוש א ןָא ןשטייד יד ןרעדָאפ

 סױרַא ןעמ טמענ ױזַא יוו טנייה .ףָארטש-טיוט זיא -- ואל םאב ןוא ,גנונעדרָארַאפ יד זיא

 ןענופעג טשינ ןשטייד יד ןלָאז סע זַא ,ךעלגניר-ןישודיק יד טָא םידיחי עלַא יד ןופ

 ןיא סנבעל עשידיי םעד בילוצ ןבעג ךיוא ןוא ןופרעד ביילברעביא ןא סעפע רעהכַאנ

 ? תוומה-ךאלמ ןופ טנעה יד

 .שרַאמנײרַא ןייז תעב ךָאנ דלָאג שטייד םעד ןבעגעג ןיוש ןבָאה ןדיי רעציװָארבמָאד

 ןעמ טגנַאלרַאפ טציא רעבָא .םוכס ןסיוועג ַא לָאמ טייווצ ַא ןבעגעג ךיוא ןיוש טָאה ןעמ

 ןגעוו הרעשה עשיטסַאטנַאפ ַא טָאה רַאסימָאק-סטיבעג רעד .םוכס א ןָא ןוא סָאמ ַא ןָא

 ןעוו ,ןצנַאג ןיא סע טרעדַאפ רע ןוא ץיװָארבמָאד ןיא ןדיי ייב *טַאװרעזער-דלָאג םעד

 .ריט רעד רעטניה טיירג תוומה-ךאלמ רעד זיא ,טשינ

 רעציוװָארבמָאד ןבָאה 1921 רָאי ןיא .שפנ-רפוכ ןופ םעט םעד ןסייוו רעציווַארבמָאד

 ןבָאה סעקיוועשלָאב עקידנטערטּפָא יד סָאוו ,םלצ א ראפ ןקַאילָאּפ יד רפוכ טלָאצעג ןדיי



 ןייטשלעגייפ קחצי

 רפוכ טלָאצעג ןעמ טָאה 1919/1920 רָאי ןיא ךיוא .רעטסיולק ץיפש ןופ ןסָאשעגּפָארַא

 יד ןופ םָאק-װער רעציװָארבמָאד ןופ רעטימעג עטזיורבעגפיוא יד ןקיטיגרַאפ וצ ידכ

 -רעמ ןעמ טָאה ןלאפ עלא יד ןיא רעבָא .יקסווָאדַאס-ץעווָאקסאיל סעקיוועשלַאב עקיטרָא

 ערעכעלשטנעמ ןעוועג ןענעז אפוג ןעגנורעדָאפ יד .סָאמ ַא ןוא לָאצ א טסווועג רעקינייוו

 ןיא ןעוועג זיא ,סעצוָארולטעּפ יד ןבעגעג ,רפוכ רעד וליפא .ערעכעלדנעטשרַאפ ןוא

 טשינ ללכב ןוא לַאטורב גנונעדרָארַאפ יד זיא טציא ןגעקַאד ,טייקכעלגעמ ןופ ןעמַאר יד

 ןקידירפאב טשינ טעוו ןעמ ביוא זַא ,רָאלק ןעוועג ָאי זיא רעבָא ךאז ןייא .ךעלדנעטשרַאפ

 עכעלשטנעמ טימ ןלָאצַאב ןעמ טעוו ,רעקנעה יד ןופ טייקענדעשז יד קידנעטשלופ

 ןיימ דָאש ַא רימ זיא סע .רעייט רעייז זיא ןבעל ערעטיב לסיב סָאד וליפא ןוא .סנבעל

 : ןטייווצ םוצ טיירש רעדעי ? ןעמ טוט סָאװ זיא .רבח םעד ףיוא תונמחר א ךיוא ןוא ןבעל

 ,ָאטשינ ןענעז םימכח ןייק רעבָא ,"הצע ןַא טיג ,םימכח;

 ןפורסיוא : טהנעטעג טָאה ענייא .תונחמ ייווצ ףיוא ןטלָאּפשעצ ךיז טָאה ןדיי הדע יד

 ןעמ טעװ םורַא ױזַא .ךעלגניר-ןישודיק וליפַא ,ןרעװ ןבעגעגּפָא זומ ץלַא זַא ,םרח ַא

 ,עיצקַא יד ןריפכרוד :טהנעטעג טָאה עטייווצ יד .סעיצַאקילּפמָאק ןדיימסיוא רעטעּפש

 ןוא ןסָאלשַאב להק טָאה ,ןעגנוטַארַאב ןוא ןעגנוציז עשימרוטש ךָאנ .םרח א ןָא רעבָא

 קעווא ןענעז .םרח א ןרעוו ןפורעגסיוא ייז ךרוד לָאז סע זַא ,ןגיוושעגוצ ןבָאה םינבר יד

 רעיורג-זיירג רעד ,ןעשטמוחנ 'ר :םינבר עדייב טריפעגפיונוצ ןוא םרח ןופ רענגעק יד

 ןסָאלשַאב עקַאט טָאה להק, :טגָאזעג יוזַא ןבָאה ייז ןוא ,רעגנוי רעד ,ןעלאבא 'ר ןוא ,בר

 ,םידיחי ןופ טייקיריג-דלָאג בילוצ ןדייל טשינ לָאז הדע עצנַאג יד ידכ ,םרח א ןפורוצסיוא

 ןזומ טעוו ,סיוא טזיוװס יוו ,עכלעוו ,המשנ יד ןזיילסיוא דלָאג טימ ןעמ ןעק יצ רעבָא

 ןייר ןייז המשנ יד לָאז ? םרח א ךָאנ עשז סָאװ וצ ? געוו ןטנכייצעגנָא ריא ןייג ןכיג ןיא

 ןבָאה -- טייקרעכיז יד זיא ּוװ ןוא ! ןטלָאשרַאפ רעפרעק רעד זיא'ס זַא גונעג ! םעד ןופ

 עכלעוו ,עכלעזַא ןעניפעג טשינ ךיז ןלעוו ,םרח םעד ןפורסיוא ןכָאנ זַא -- ,טגערפעג ייז

 ךיוא ךָאד ןעק'ס ? לגניר-ןישודיק א רעדָא ,תועבטמ רָאּפ ַא ךיז ייב ןטלַאהרַאפ ןלעוו

 ענעדלָאג ערעייז טקעטשרַאפ טייצנשיווצ ןיא ןבָאה ייז ּווו ןסעגרַאפ ןבָאה ןשטנעמ זַא ,ןייז

 ןוא טנייוועצ קרַאטש ךיז ,דייר עקיזָאד יד קידנרעהסיוא ,ןבָאה םינבר עדייב ."םיצפח

 םעד ןגעק ןענעז רימ .הטלחה רעד וצ ןעוועג םיכסמ טשינ ךָאנ ןבָאה רימ, : טגָאזעג

 ."םרח ןָא הלעמ לש ןיד-תיב םוצ ןייג תומשנ ערעזדנוא ןלָאז ןוא

 ךוזראב לארשי 'ר רעקירעיד90 רעד ,שיט םורַא ןופ ,ןביוהעגפיוא ךיז טָאה ןַאד

 -- לארשי 'ר ,ריא טייג ןיהווו, ."םייהַא םוק, :הרוּפצ יורפ ןייז וצ ןָאטעג גָאז א ןוא

 ןיוש ןיב ךיא , ."קלָאט א וצ ןעמוק טעוו ןעמ זיב וצ טרַאװ -- טגערפעג ןשטנעמ ןבָאה

 העש א ןיא .ןעגנַאגעגסיורַא זיא ןוא ,טרעפטנעעג לארשי 'ר טָאה ,*קלָאט ַא וצ ןעמוקעג

 תועבטמ ענעדלָאג עברָאט עצנַאג ַא טכַארבעגטימ ןוא ןעמוקעגקירוצ רע זיא רעטעפש

 .ןפורעגסיוא טשינ ןיוש ןעמ טָאה םרח ןייק .םיצפח ענעדלָאג עברָאט עטייווצ ַא ןוא

 ןבָאה ,םַאנסיוא ןָא ,עלַא סָאװ םעד קנַאד א ןוא טַאט ס'כוזראב לארשי 'ר קנַאד ַא

 ןיירַא ָאטעג םענעסָאלשעגּפָא ןיא עיצקַא-סגנולדיזנייא יד זיא ,דלָאג סָאד ןגָארטעגניירַא

 ,ןעגנולסיירטפיוא עלעיצעפס םוש ןָא ךרודַא (1942 יִאמ ןט10 םעד)



 ָאטעג ןיא עיצקַא-סגנולדיזנייא יד .ח

 ןבָאה עכלעוו ,תוחפשמ ןוא םידיחי עקינעי עלַא ןעמונעגמורַא טָאה גנולדיזרעביא יד

 עקימורַא יד ןופ ןדיי יד ךיוא יוו ,ָאטעג ןופ ןצענערג עטנכיײצעגנָא יד רעסיוא טניווועג

 ,םעד ןופ לדנייב ַא ןקעלוצּפָא םינכש עשיוג יד טייקכעלגעמ א ןבעגעג טָאה סָאד .רעפרעד

 ענעדישראפ ףיוא טכַאמעג סָאד ןבָאה ייז ןוא ןדיי יד ייב ןבילברַאפ ןַאד זיב ךָאנ זיא סָאװ

 ןיא ןייר ןופ קידנרָאפ ,זיא ,ןוז סרעינאר םעד ךורב .ןזייב טימ ןוא ןטוג טימ : םינפוא

 ןבָאה עכלעוו ,םייוג עקיטרָא ךרוד ,ןישילַאז ףרָאד םייב ,ןרָאוועג ןלַאפַאב ,ןיירַא ָאטעג

 עלַא ןופ ןלַאפַאב םינכש רעציווירק עניימ ןענעז ךימ ךיוא .ןעמונעגוצ ץלַא םיא ייב

 .ןרופ יד ףיוא ןענעדָאלנָא ןוא בוטש ןופ ןכַאז יד ןגָארטסױרַא ןעמונעג בָאה'כ תעב ןטייז

 : טגָאזעג ייז וצ בָאה'כ .ןעזעג רָאנ ןבָאה ייז סָאװ ץלַא טנעה יד ופ ןסירעג שממ ןבָאה ייז

 ןטעברַא ,ןגעוואב יירפ ןענעק ךיז טעוו ריא ,טרָא ןפיוא ָאד ךָאד טביילב ריא ,םינכש,

 ריא סָאװ ךַאז עדעי ןוא ןיירַא אטעג ןטכַאמרַאפ ןיא ךָאד ייג ךיא רעבָא ,ןענידרַאפ ןוא

 טָאה ןגיוא ערעייז ןיא רעבָא ."ןלעפ רעייז םעדכָאנ רימ טעוו ןעמענקעווא רימ טעוו

 -מערָא לסיב ןיימ טימ ןוא ןבעל ןטימ ןפָאלטנַא םיוק ןיב'כ ןוא לרעייפ זייב ַא טנערבעג

 .טייק

 טימ דלַאװ ןיא ןפָארטעג ךיז ךיא בָאה ,הטיחש רעד ךָאנ ןיוש ,םורַא טייצ א ןיא

 ,ןטעבעג ןוא טעדנעוועג םיא וצ ךיז בָאהיכ ןעוו .(ןסייהעג רע טָאה יינראק) יוג ןשימייה א

 טָאה ,דלַאװ ןיא רעקירעגנוה ַא םורַא ךיז יירד'כ םערָאװ ,ןפלעהסיורַא רימ לָאז רע זַא

 זעוו ,גָאט ןיא סטוג ןייד רימ ייב טזָאלעגרעביא טסלָאװ וד ןעוו, :טגָאזעג רימ וצ רע

 לפָאטרַאק ןוא טיורב ןבעגעג טציא ריד ךיא טלָאװ ,ןיירַא ָאטעג ןיא ןגיוצעג ךיז טסָאה וד

 םעד ייב ."ןבעג וצ ריד הריבע ןַא זיא ,טסיזמוא ,ױזַא םתס רעבָא ,שיילפ-ריזח וליפַא ןוא

 קילארשי ןוא ןגעמרַאפ ץנַאג ןייז טזָאלעגרעביא ןייטשלרעפ קילארשי טָאה יוג ןבלעז

 .ןעיינראק ייב ןטלַאהַאב עקַאט םיצפח ערעייז ןוא ןדיי ערעדנַא תובוט ןָאטעג ךָאנ טָאה

 ךָאנ ןבעל טעוו רע ביוא, :קידנגָאז םירבח ענייז רַאפ טמירַאב רַאגָאז ךיז טָאה יוג רעד

 טָאה רע רעבָא ."ןבעל וצ סָאװ ןופ ןבָאה ךיוא רע טעוו ,ןָאט טשינרָאג ןוא ראי קיצפופ

 -רעטנוא ןבָאה ,ןדיי עקיטרָא ,ייז ןשיווצ ,רענַאזיטרַאּפ עטיור יד .טבעלרעד טשינ סָאד

 עשידיי עטביורעגנָא סָאד ןוא ,סעצוװָאבלב ןעוועג ןענעז עלַא לייוו ,ץיווירק ןדנוצעג

 .ןרָאװעג טנערברַאפ םורַא ױזַא זיא סטוג-ןוא-בָאה

 ןָא ךיז ךיא סיוטש ,ץיװָארבמָאד וצ טנעָאנ רָאג ןיוש .ןיירא ָאטעג ןיא קידנרָאפ

 םיא בָאה ךיא ןעוו .טנַאיצילָאּפ א -- טציא ןוא ךעטסַאּפ רעפורק םענעזעוועג ַא ףיוא

 ןעוועג ןענעז ןטעיווַאס יד תעב לייוו .ןצרַאה ןיא ןסירעגּפָא שממ רימ ךיז טָאה ,ןעזרעד

 זיא'ס ןוא טעברַא-דלַאװ ןופ קינלַאשטַאנ ןעוועג ןיב ךיא ןוא לטעטש ןיא םיתב-ילעב יד

 -- ךיא בָאה ,ןשטנעמ ראפ ייז ןכַאמ ןוא קלָאפ ןופ רעדניק ןעמענ וצ עבַאגפיוא ןַא ןעוועג

 ןוא ןלַאטש-םיריזח יד ןופ ךעטסַאּפ םעד טָא ןעמונעגוצ -- רָארוקָארּפ ןופ לעפַאב ןטיול

 טלָאצעג טוג ןעמוקַאב טָאה רע .רעמענּפָא ןַא ןופ הגרדמ רעד וצ ןביוהעגסיורַא םיא

 ךלַאב רע זיא ,ןיירַא ןענעז ןשטייד יד ןעוו .ןרָאװעג טלדנַאהַאב ןייפ רימ ךרוד זיא ןוא
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 רעהַא רָאנ ביג ,קינלַאשטַאנ רבח, :שיטסַאקרַאס טגָאזעג ןוא בוטש ןיא רימ וצ ןעמוקעג

 ךיוא רימ ביג .בוטש ןיא רימ ייב ןבָאה סע ליוו'כ ,רעגײז-טנַאװ םעד ןוא רעווַאר םעד

 יַּפִא םיא ךיא בָאה ןרעווָאר יד ."ןבָאה קיטיינ םיא ףרַאד ךיא ,רעווָאר סקינעמילפ ןייד

 .טנַאה ןיא סקיב יד טלַאה ןוא רימ ןבענ רע טייטש טציא .טשינ רעגייז םעד ,ןבעגעג

 ,קינלַאשטַאנ רבח, :לָאמ ַא ךָאנ רימ וצ טגָאז ןוא טכאל רע .ןרעקאלפ ענייז ןגיוא יד

 ןָאטעג רעדיילש ַא ךיז רע טָאה ,ןגָאז סעפע טריבורפעג בָאה'כ זַא ."ןכַאז ענייד ביג

 ןוז רעשיטנוה וד ,גייווש, :ןבעגעג יירשעג א ןוא טנוה רענעגושמ א יוו רימ ףיוא

 :טמערַאילעג רע טָאה ,סקיב רעד טימ קידנרירווענַאמ ןוא "! דישז רענעטלָאשרַאפ וד

 יוו ,טָא ?דרע רעשיניַארקוא ,רעקילייה רעזדנוא ףיוא ךָאנ טסטערט ןוא טסבעל וד,

 ןופ ןביור ןביוהעגנָא רע טָאה ,סָאד קידנגָאז "!הלבנ ַא ריד ןופ ךיא ךאמ ,טסעז וד

 .רעניַארקוא רעטייווצ א ןרַאפעגנָא קילעפוצ זיא טנעמַאמ םעד ןיא .רענעגעוו יד

 טָאה רעכלעוו ,רעד אקוד ןוא טנָאמרעד ןיוש בָאה ךיא ןכלעוו ,םיא ןופ עשר רערעסערג ַא

 ,תורצ ךס 8 רעייז ןדיי יד ןָאטעגנָא שרַאמנײרַא ןשטייד ןכָאנ םישדח עטשרע יד ןיא

 ןיא .ןעלוואפ ןגעק ןטָארטעגסױרַא קרַאטש זיא ,רעקיסעמ לסיב ַא ןרָאװעג טציא ןוא

 לקעפ א רימ קידנזָאלרעביא ןגָאװ ןופ קעװַא טנַאיצילָאּפ רעד זיא ןופרעד טַאטלוזער

 ןרָאפעגניירַא ןילטלטמ עניימ טימ ךיא ןיב ףוסבל .סעקַאלוק יד טימ ןעגנוָארד ןוא תוללק

 םעד וליפַא טַאהעג טשינ בָאה ךיא .טצונעג טשינרָאג ייז ןופ רעדייל רעבָא ,ָאטעג ןיא

 .רעביור יד רַאפ ןבילבעג אלימב זיא ץלַא ןוא ןעגנעה וצ ּווו רעגייז

 תועובש גָאט ןטייווצ ןרַאפ קערש ןיא .ט

 ןענעז טייצ רעד וצ .גנַאגפיוא-ןוז טימ ןָא ךיז טביוה ָאטעג ןיא גָאט-סטעברַא רעד

 םייב טלעטשעגסיוא ,תורוחב ןוא םירוחב ,עטלַא ןוא רעדניק ,םיבשות-ָאטעג עלַא ןיוש

 רענייא וליפַא ךיז קידנגָאז טשינ ,עקידשואי ןוא עקירעגנוה .ןעייר עגנַאל ןיא טַארנדוי

 ןוא טּפוטשעצ ,טראפשעצ ןומה רעצנַאג רעד טָא טרעוו ,"ןגרָאמ טוג, ןייק ןטייווצ םעד

 -סטעברַא עשישטייד יד רַאפ : סעפורג-סטעברַא ערענעלק ןוא ערעסערג ףיוא טלייטעצ

 וצ ,ןקאטראט יד רַאפ ,רעדלעפ עטייוו ןוא עטנעָאנ עלַא טימ ןיבאראוו רַאפ ,רעצעלפ

 ףיוה-ןַאב םוצ ,טעברַא-דלַאוו ףיוא ,עיליטאלפ יד ןוא ןקירב יד ןעיובפָא -- ןכייט יד

 -טסימ ערעייז ןקינייר ןוא ןלַאטש-ריזח ,ןפיוה ערעייז ןצופ -- םיוג יד רַאּפ ךיוא ןוא

 ןגיונפָא טשינ הלילחו סח, :ןטנַאיצילָאּפ עשידיי יד ןָא ןגָאז עפורג רעדעי וצ .רעבירג

 ."ָאטעג ןיא קירוצ ןייז גנַאגרעטנוא-ןוז םוצ ןוא רעטעמ ןבלַאה ַא ףיוא וליפַא געוו ןופ

 גָאט ןדעי .ןטסרעווש םוצ טעברַא עפורג-דלַאוו ןיימ זַא ,טניימעג ךיא בָאה טשרעוצ

 דלַאװ ןיא .קירוצ ןוא רעטעמָאליק ןציירד-ףלעווצ סופוצ ןייג וצ טַאהעג רימ ןבָאה

 טָאה ןעמ זַא ,טכַאמעג ךיז טָאה'ס ןעוו רעבָא .טעברַאעג רעווש גָאט ןצנַאג א רימ ןבָאה

 ךיז ןרעקמוא סָאד טָאה ,סענָאגַאװ ןדָאלנָא לַאזקָאװ םוצ געט רֶאּפ א ףיוא ןעמונעג זדנוא

 טּפַאלקעצ ךיז ,טרעגנוהעג ןבָאה רימ ןעוו וליפַא ,ןדע-ןג : ןסייה טנעקעג דלַאװ ןיא קירוצ

 קידנענעק טשינ זַא ,טכַא ןיא קידנעמענ וליפַא ןוא ןייב ןזיב סיפ יד ןבירעגּפָא ,טנעה יד
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 ,יוזא .רעמיוב ענעסירעצ בילוצ ןלַאפ-טיוט ןעוועג ךעלגעמ ןענעז ,דלַאװ ןיא טעברַא יד
 רעד ןעוועג ןיוש טלָאװ תוומה ךאלמ רעד זא ,טכַארטעג לָאמ ןייא טשינ טָאה'מ זַא

 טזַא ףיוא טעברַא רעזדנוא טריזירעטקַארַאכ טָאה רענשעוואלס קילארשי .לאוג רעטסעב

 טנעקעג טָאה ןעמ .,"וקעזיו, :רעבָא ,רעטיב זעוועג זיא םירצמ ןיא ץהערּפ ייב , :ןפוא
 זַא ןגָאלשרעד יוזַא רימ ןענעז טציא ;טָאג וצ ןעיירש ןוא ןעקנַאדעג יד ןרירטנעצנַאק

 ."טָאג וצ ןָאט יירשעג א טשינ וליפַא ןעק ןעמ

 ןענָאמרעד ןעמונעג רימ ןבָאה ,דלַאוו ןופ קירוצ קידנעייג ,תועובש רַאפ גָאט רָאּפ א

 ,בוט-םוי םעד ןעווארפ ןגעלפ ייז ױזַא יוו ,סעטַאט ערעזדנוא ןוא ןתועובש עקילָאמַא יד

 רענייא ןוא טנייוועצ קרַאטש עלַא ךיז ןבָאה רימ זַא ,הרוחש-הרמ ַאזַא ןלַאפַאב זדנוא זיא'ס

 ןופ .רע טגָאז ,טרעהעג בָאה'כ, :ןטסיירט ױזַא ןעמונעג ךיז טָאה זדנוא ןשיווצ ןופ

 רעטייווצ א ."ןדיי עלַא שטייד םייב ןפיוקּפָא טעוו קרעט רעד זַא ,קוינזילב ריאמ קיציא

 ןשטייד יד ןעמעוו .אטעג ןיא דיי רעקיצנייא רעד ,אקטאל לרהא זַא ,ןלייצרעד ןעמונעג טָאה

 ייז ןופ ןבָאה לָאז ,םיוג טימ ךָאנ טלדנַאה רע ןוא ןגעווַאב וצ יירפ ךיז טייקכעלגעמ ַא ןביג

 בלב ,לזדניא ןטייוו ַא ףיוא ןדיי עלַא ןקישסיורא ןכיגניא טעוו שטייד רעד זַא ,טרעהעג

 רעטנוא טפַאכ -- א-ה-א, ."רַאקסַאגַאדַאמ, ךיז טפור לזדניא סָאד טָא זַא ןוא םימי

 ןבעל ןעגנַאלש וליפַא ,ןרגפ ןגעמ ןיוש ריא טעוו טרָאד !רַאקסַאגאדַאמ -- רעטירד ַא

 ןיוש זדנוא ןעמ לָאז אט ,ערעלָאכ עלעג יד טעוועשוב לזדניא םעד ףיוא .טרָאד טשינ

 עלַא ןוא דייר עברַאה יד ּפָארַא ןעמ טגנילש ."השעמ ַא רוטפ ןוא ןסישעצ אד רעסעב

 סָאװ, .טשינ ךיז טקיּוראב ןוא טנייוו יקסנימיצ זַא ,עז ךיא .ןגיוא יד ןשיוו ןוא ןצכערק

 ? ןזָאלרעביא אד וטסעװעלַאשז ןעמעוו -- רענישילאז לאיחי םיא וצ טגָאז -- ?וטסנייװ

 "!? רעדרעמ םיוג יד טָא ?ןעמעוו

 ענישטווָאראקַאמ ןופ ךעלמיצקש .לטעטש ןיא ןיירָא רימ ןעייג ,קידנסעומש ױזַא

 .ךעלדמעה ערעייז ןופ ןקע יד זדנוא ןגעקטנַא טָאּפש טימ ןעיירד ןוא ךָאנ זדנוא ןפיול

 ןוא ךעלזדלעה יד רעביא קיכ-קיכ ןכַאמ ערעדנַא ןוא דמַאז טימ זדנוא ןטישַאב עקינייא

 .ןענעליוק זדנוא טעוו ןעמ זַא ,ןָא זדנוא ייז ןגָאז םעד טימ .ךעלגניצ ערעייז סיורַא ןקעטש

 זדנוא ןופ לייט ןייא .ךיז רימ ןלייטעצ לרעיומ סטנעקשַאט זיב אטעג ןיא קידנעמוק

 ןבענ עז ךיא .ָאטעג-ןבלַאה ןקניל ןיא -- רעטייווצ רעד ןוא ,אטעג-ןבלַאה ןטכער ןיא טייג

 -יושעצ טימ ,םיתמ עבלַאה שממ ,ליוק יוו עצרַאווש ,ןדיי ענעקָארשעצ ןייטש זיוה סבר

 קידנטרַאוופָא אד ךיוא ןענעז ןעיורפ ערעזדנוא .ןגיוא עטצַאלגעגסיוא ןוא רָאה עטרעב

 "?ןעשעג זיא סָאװ, .ןענייוו ןוא טנעה יד ןכערב ייז ןוא ָאטעג ןיא גנַאגנײרַא םייב זדנוא

 *! טנַאװ רעד ףיוא קוק ,טשינ טסעז וד. : רעטעפ ןיימ ,סעווריוו ןמלז רימ טגָאז ,רימ ןגערפ

 ,חועובש גָאט ןטייווצ םעד זַא ,ָאּפַאטסעג ןופ גנונעדרָארַאפ ַא ןעייל ןוא קוק ַא ביג'כ

 ןלעטשוצ ךיז ,תורבקה-תיב ןשיוג םייב ,סַאג רעניבאראוו ףיוא ןפרַאד ירפ רעגייזַא 6

 ןָאמרעד ךיא .גנולייצ רעניימעגלַא ןַא וצ רעדניק-גיוז יד ךיוא ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ

 -בוט-םוי יד לעיצעפס ןביילקסיוא ןגעלפ ןשטייד יד זַא ,טנעיילעג לָאמַא בָאה'כ זַא ,ךיז

 ןענעיילרעביא ןכָאנ ,קנַאדעג רעטשרע רעד ןוא ןדיי ןגעק סענַאקיש ערעייז עלַא רַאפ געט
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 ןוא ערעדנַא ךיוא ןטכַארט עבלעז סָאד .ןָא ךיז טקור ףוס רעד זַא ,זיא ,גנונעדרָארַאפ יד

 ,ןקילב-תונמחר טימ טקוק ןטייווצ ןפיוא רענייא

 ךיז ןגעזעג ךיא .רעדניק ןוא יורפ ןופ ןגיוא יד ּפָארַא טשינ םענ ןוא םייהַא םוקיכ

 טייג ןוא ןָא טמוק טכַאנ ערעטיב יד .רעטסעווש ןוא רעדירב ,עמַאמ-עטַאט טימ הבשחמ ןיא

 טעמכ רימ ןדער דלַאװ ןיא .טעברַא רעד וצ ןעמ טפיול ירפ ץנַאג .עזָאלפָאלש א ייברַאפ

 ןטייווצ םעד רענייא ןקוקוצנײרַא וליפַא סיוא ןדיימ רימ .ךיז ןשיווצ גָאט ןצנַאג ַא טשינ

 לסיב סָאד דָאש א ץלַא ךָאנ זיא'ס .טרענייטשרַאפ זיא רעדעי רעבָא .ןיירַא ןגיוא יד ןיא

 ."געט עטצעל יד ,ןענעז סָאד, :רעטנוא ןגָאז ןוא ןרעבגע תובשחמ .ןבעל עקיטשינ

 רימ וצ וצ טייג טָא ןקיורַאב וצ זדנוא ידכב טעברַאעג ליפ טָאה טַארנעדוי רעד

 ,ןעקנעד וצ שירַאנ זיא'ס זַא ,ריפסיוא ןַא טימ ארמימ א טגָאז ןוא גרעבנטָאר רעטלַא רעד

 ןרַאפ ץלַא ךָאנ ,םורַא טונימ א ןיא .ןסישעצ גנילצולפ ןוא ןשטנעמ ןעמענ טעוו ןעמ זַא

 וד ,סָאוו, :רימ טגערפ ןוא ןאסרעביל למהרבא וצ טמוק ,טעברַא רעד וצ גנַאגסיורַא

 טָא ןוא ."טייקשירַאנ ַאזַא ןטכַארט וצ דרוסבַא ןַא זיא'ס ?ןקָארשרעד ךיוא ךיז טסָאה

 ןצנַאג םעד לטבמ זיא ןוא עלהמכח רערטיכ ַא טימ ןרָאגנדליג םייח ךיילג ךיז טזייווַאב

 שיטעטסעיַאמ טלקַאש ,ןיירַא ףיט רעד ןיא טקוק ןוא ךיז טזייװַאב אריפש לרעב .דחפ

 : קידרעפַאה טדער ךוטצרַאװש ןימינב ."ףָאש ענעקַארשרעד, :טלמרומ ןוא ּפָאק ןטימ

 ,"ףרַאד ןעמ סָאװ סָאד טוט ,געט עקיטכענ ןופ טשינ טכַארט ןוא טעברַא רעד וצ ,ןדיי ,טייג,

 ,טגָאנ ץראה סאד .טלמוט פֶאק ןיא ,רימ רעטנוא ךיז ןכערב סיפ ןוא טנעה יד רעבָא

 ליטש סיוא ךיז טעשטפעש -- "ןבעלרעביא ןוא ןבעל ךיז טליוו'ס !םלוע לש ונובר,

 .הליפת ַא

 טָארנעדוי רעד .לוש עסיורג יד ןענעפע וצ טביולרעד ןשטייד יד ןבָאה תועובש ברע

 רעד ןגעוו זדנוא טימ ןדער טרָאד טעוו םָארטש רשא לייוו ,לוש ןיא ןייג ןעמעלַא טסייה

 עלַא ייב םירבדמה-שאר רעקידנעטש רעד זיא םארטש רשא .גנולייצ רעקידנעייטשרָאפ

 .ןעגנולסיירטפיוא ןוא סעיצובירטנָאק

 ןוא לוש עסיורג יד טכַאמרַאפ ןבָאה ןשטייד יד טניז ייברַאפ זיא רָאי ַא טעמכ ,ָאי

 יד ףיוא וטסקוק ,טציא .ןעוועג טשינ סופ רעשידיי ןייק טרָאד זיא טייצ רעד ןופ ךשמב

 טסרעה ןוא שדוק-ןורא ןטזָאלרַאפ ,ביוטש ןטכיש עקיד ,טנעווד-עצרַאוושדעטזָאלרַאּפ

 ןקיּורַאב וצ ךיז טימַאב ןוא גנונעדרַאראפ יד טריטנעמוגרַא םארטש רשא יוזַא יוו וצ ךיז

 "רעריטרַאמ ןופ ,ןטייצ עקילָאמַא ןופ תויאר טגנערב רע .רעטימעג עטלסיירטעגפיוא יד

 טשינ סטכעלש ןייק זדנוא טעוו טציא ךיוא .עצנַאג סיורא ןענעז רימ עכלעוו ןופ ,תופוקת

 עכלעוו ,ןשטנעמ עכעלצונ ןעמענ לָאז ןעמ -- רע טגָאז -- ךעלגעממוא זיא'ס, .ןעשעג

 ןענעז סָאװ ,ןעגנַאלק יד .ןענעגרה ייז סָאוורַאפ א ןָא םתס ןוא ןיול ןָא ןוא ,יירטעג ןטעברַא

 טקיטעטשַאב טשינ ןענעז -- רע טרעלקרעד -- ענװָאר ןוא קסניפ ןופ ןעגנַאגרעד

 םימרוג ןעוועג םתסה ןמ ןענעז ,ןעמוקעגרָאפ סעפע ָאי זיא טרָאד וליפַא ביוא ןוא .ןרָאוועג

 ,ךַאװ רעד ףיוא טייטש -- םארטש טעדלעמ -- ץיװָארבמָאד ןיא טַארנעדוי רעד .וצרעד

 -רעדיוש ןפורסיורַא ןענעק עכלעוו ,סעיצַאקָאװָארּפ םוש ןייק ןעמוקרַאפ טשינ לָאז'ס זַא

 גנונעדרָארַאפ יד ןליפסיוא ןוא םַאזכרָאהעג ןייז ןדיי עלַא ןפרַאד ,ןכל .ןגלָאפ עכעל
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 -טכַאמ יד ייב טכַאדרַאפ ןייק ןפורוצסיורַא טשינ ידכ ,גנולייצ רעד וצ ךיז ןלעטשוצ ןגעוו

 ,ירֿפ ץנַאג ,תועובש גָאט ןטייווצ םעד ןלעטשוצ ךיז ןפרַאד שטנעמ ןייא יוו עלַא .ןענַאגרָא

 "טעברַא רעד וצ ןייגסיורא .ךעלנייוועג יוו ,ןעמ טעוו רעהכַאנ ןוא גנולייצ רעד וצ

 ןעמ ןעוו טייצ רעד ןיא זַא ,ןטנעמוגרַא עטכַארבעגסױרַא יד ןיא ןיירַא ןטכַארט ןדיי

 ןבָאה רימ זַא ,ךיוא ןוא ןשטנעמ ןייק טשינ ןעמ טסיש ,טנעה-סטעברַא ןיא ךיז טקיטיינ

 טימ םורַא ךיז טקוק ןעמ ןוא םיחצור םתס טימ טשינ ןוא קלָאפ-רוטלוק ַא טימ ןָאט וצ

 ןענעז עכלעוו ,המיב רעד ףיוא ,שדוק-ןורא ןפיוא ,טנעוו-לוש יד ףיוא ןקילב עקיטעמוא

 ךיז טנָאמרעד ןעמ .ןרָאי-רעדניק יד ןופ ךָאנ ןצרַאה ןיא ןקַאבעגנייא ןוא טנַאקַאב ױזַא

 ,רעצכעלָאמעג טימ טצופעגסיוא ךעלרעייפ זיא לוש יד -- ןתועובש ברע עקילָאמַא יד ןיא

 ,טעז ןעמ .רעטכייל-גנעה ןוא ןּפמָאל ענייש ,עיליזַאקסָאט ענירג ,ךעלמייב ענעזָאירעב

 דוועקעמש סָאד ,רעזייה עקיטפול ןוא עקיטכיצ ,עמָארעג עקילָאמַא יד ,עיזַאטנַאפ רעד ןיא

 עכעליירפ ןוא ענעגָאווצעגסיוא ,םילכאמ עקיטרַאנדישרַאפ יד ןוא סקעבעג-בוט-םוי עקיד

 -- בוט-םוי דובכל --- ךיז ןערָאּפ בוטש ןיא .ךייט ןעמערַאוו ןופ ןעייג ןדיי .ךעלרעדניק

 ןקילָאמַא םעד ןגיוא עניימ רַאפ ךיא עז טָא .סעמַאמ עביל ןוא ןרעטסעווש ,ןעיורפ יד

 ץקילָאמַא יד ,שמש םעד ריאמ-עיש ,יאבג-לוש ןקילָאמַא םעד ,שופאפ-שרעה"עיסַאנ

 -- -- -- ןגיוא עקיטכיל ןוא דרעב עטמעקעצ ,רעדמעה עסייוו ,סעטָאּפַאק עצרַאווש ערעביוז

 ןעגנורדעגכרוד ןוא קערש-טיוט ןופ טשרעהַאב ,הדע עכעלקילגמוא ןַא ָאד טייטש טציא

 קָאטייוו רעטמיוצעג ןוא סיוא טניר ןרערט ערעטיב ןופ לַאװק ַא .תובשחמ-טיוט טימ

 ץלַא ךָאנ טייטש םאטש רשא ןוא .ןעגנערבוצסיורַא ןפָא םיא טשינ טגַאװ ,ךיז ןיא טקירד

 ,תולואג ןוא ןתולג ,תופוקת עטייוו ןופ תונברוח עלַא ןגעוו טדער ןוא המיב רעד ףיוא

 ןכָארבעגנעמַאװצ ךיוא זיא רע זַא ,טעז ןעמ .תומחנ ןוא תועושי ,םירוסי ןוא תורצ

 ןוא טכַארטרַאפ ףיט ךיז טָאה רע יוו םעדכָאנ ןוא ,ןטלַאהעגקירוצ ךיז רע טָאה םעצולפ

 רעד טייקליטש רעפיט רעד ןיא ןגָארטעצ ליומ ןייז ןופ ךיז טָאה ,טמעטַאעגסיוא ףיט

 רעצעלפ-סגנולייצ יד םוצ תוליהק עשידיי יד ןופ ןרישראמ סָאד, :ץַאז רעקידנעגלָאפ

 עלַא רימ .טנייוועצ ךיז רע טָאה ךָאנרעד ךיילג ."טיוט ןופ גָאזנָא םעד ךיז טימ טגָארט

 ,קילב ןיימ ןלַאפעג זיא'ס רָאנ ןעמעוו ףיוא .רעטרע יד ףיוא ןרָאװעג טרעווילגרַאפ ןענעז

 .ןענייוו טנעקעג טשינ ןיוש טָאה רענייק .םיתמ עטרעווילגראפ ,טיוט ןעזעג ךיא באה

 ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,שטנעמ םענייא םעד ןופ ןצכולש סָאד טרעהעג זיולב ךיז טָאה סע

 .המיב רעד ףיוא

 ןיא ןוא םירוסי ןיא ךרודַא ןענעז בוט-םוי ןופ גָאט ןטשרע ןטימ טכענ-תועובש יד

 רימ עכלעוו ,ץ'העש ָאייד ןיא .קנַאדעג-טיוט ןופ טשרעהַאב זיא הדע עצנַאג יד .תוששח

 שפנה-ןובשח וצ ןעמוק טשינ ןעמ טזָאל ,ןבעל רעזדנוא ןופ עטצעל יד יוו ןעזעג ןבָאה

 .טעברַא רעד וצ ךעלנייוועג יוו טגָאי ןעמ ןוא

 טרירווענַאמ טָאה ָאּפַאטסעג יד לייוו ,ןקָארשעג טסיזמוא עקַאט ךיז ןבָאה רימ ןוא

 ןלָאז רימ זַא ,טלָאװעג ןוא שרַאמ-טיוט ןקידתמא ןַא זדנוא רַאפ טיירבעגרַאּפ ןוא זדנוא טימ

 ןעגנַאגעג רימ ןענעז לַאּפ ןקיטציא ןיא .ריא וצ יורטוצ ןלופ טימ ןייג ןוא ןלעטשוצ ךיז ןַאד

 רעקיזָאד רעד .תונברק ןָא ןיירַא ָאטעג ןיא ןעמוקעגקירוצ עקַאט ןוא גנולייצ רעד וצ
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 טָאה ןעמ ןעוו ןוא .ןביולג ןוא יורטוצ קנופ ַא זדנוא ייב טקעוורעד יינספיוא טָאה לַאפ

 ןעגנַאגעג עלַא רימ ןענעז ,גנולייצ ַא וצ ןפורעג רעדיוו ,רעטעּפש םישדח יירד ןיא ,זדנוא

 .טיוט םוצ געוו רעד ןעוועג עקַאט סָאד זיא ןאד .ןרָאװעג טרַאנעגנירַא שיגַארט ןוא

 זיא ,גנולייצ רעד וצ ןעגנַאגעג תועובש ןענעז רימ ןעוו זַא ,ןקרעמַאב וצ יאדכ זיא'ס ןוא

 ןוא םיוג רעטרעדנוה טימ טלופעגסיוא ןטייז עדייב ןופ ןעוועג סַאג רעניבאראוו ץנַאג

 זיא טקנוּפ-למַאז םורַא ךיוא .טלַארטשעג ןבָאה רעמינפ ערעייז .סעיוג עטצופעגסיוא

 .טסעומשעג קידיירפ ךיז ןשיווצ ןבָאה ייז ןוא סעיוג ןוא םיוג ןופ ןומה א ןענַאטשעג

 ךיז ייז ןענעז ,טיוט רעזדנוא ןעמוקעג טשינ ךָאנ זיא'ס זַא ,ןרָאוועג רָאלק ייז זיא'ס ןעוו ןוא

 .עטשיוטנַא ןעגנַאגעצ עלַא

 ןבעל-ַאטעג םישדח יירד עטצעל יד יי

 רעגנע ץלַא ןרָאװעג םעלק רעקיטסייג ןוא רעשימָאנָאקע רעד זיא ,גָאט וצ גָאט ןופ

 ןסיורג ןייא טלעטשעגרַאפ ךיז טימ ןבָאה ןבעל-ָאטעג םישדח יירד עטצעל יד .רעגנע ןוא

 ךיז ןבָאה זיוה ןדעי ןיא .ןייפ רעמַאזיורג ןוא דייל רעכעלגערטרעדמוא ןופ רַצמשָאק

 ענעשַאלעגסיוא קילדנעצ ַא טקיטייוועג טָאה רעמיצ ןדעי ןיא .תושפנ עזָאלצוש טקינייפעג

 ? ןייז טעוו סָאװ : תובשחמ ןיא ןוא תוקיפס ןיא טלקיוועגנייא ןעוועג זיא ץלַא .סנבעל

 ןעוועג ןענעז ,לולא יצח זיב תועובש ןופ ,געט ָא-יד ןוא ?םעד וצ ףוס א ןעמענ טעוו יצ

 -- יז ןשיווצ .ןשטנעמ טימ טקַאּפעגנָא ןענעז ןרעמיצ עניילק יד .טייקיבייא-םוניהג ַא

 .עקנַארק יד ראפ טיורב ךיוא ןעמוקַאב וצ ןגרָאז עטנוזעג יד .עקנַארק לייט עסיורג ַא

 רעצרעה .טעברַא רערעווש ןופ ןוא ןסערעד טשינ ןופ טרַצדעגסיוא ןענעז םיפוג יד

 לַארעביא .רעדניק עטרעגנוהעגסיוא ןוא ענעקַארשרעד יד רעביא רעצ ןופ ןסירעצ ןרעוו

 סע .ןגיוא ענעשַאלעגסיוא .ערעטצניפ ןוא רעמינפ עטשטיינקעצ ,עטרַאדעגסיוא וטסעז

 .תומה-ךאלמ רעד סיורַא ייז ןופ טקוק

 טרעהעג טָאה רע :הרושב עטוג א ןייטשגנוי לרעב טיירפשרַאפ טייצ רענעי ןיא

 -וצ סָאװ רָאנ זיא רעכלעוו ,ןקַאטרַאט רעציוװָארבמָאד ןופ רָאטקעריד רעד ,ןקושטשימ ןופ

 ןרָאטקעריד עלַא ןופ רָאפנעמַאזוצ ַא ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע ווו ,קצול ןופ ןעמוקעגקיר

 ןגעו טדערעג ךעלטייד ןעמ טָאה טרָאד זַא ,עירטסודניא-ץלָאה רעשיניַארקוא רעד ןופ

 ױזַא .עירטסודניא רענעבעגעג רעד ןיא ןדיי יד ןופ גנוקיטפעשַאב רעקידרעטייוו רעד

 ןטעברַא טסייה סע סָאװ טסווועג טוג טָאה ןעמ ןוא ןוצר-תעש לקיטש א ןרָאװעג זיא םורָא

 .ןפלעה ןעק טָאג ,רעבָא .טיורב םַארג 50 רַאפ ,טסיזמוא ,ןשטייד יד ייב

 םורַא ןפיול ָאטעג ןרעביא .טשינ ןלעפ םידחפ ןוא רעווש ןעמ טעברַא ,לייוורעד

 ןוא קידתוירזכא ןענעז ייז .םימוכס עשיטסַאטנַאפ ןוא ןדנַאטשנגעק ןרעדָאפ ןוא ןשטייד

 ,ָאטעג ןיא ןייגליווו ךיז ןזָאל ,ןטנַאיצילַאּפ עשייוג עטמַאצעגמוא .עדליוו ךיוא .לַאטורב

 .ןקינייפ ,ןגָאלש

 -רעד ןליצ ייז .עדנַאגַאּפָארּפ עשידיי-יטנַא רעייז גנַאג ןיא ןשטייד יד ןזָאל לייוורעד

 ןצעהוצפיוא רעמ ךָאנ ןוא ןבעל עטסואימרַאפ ןיוש ױזַא סָאד ןסואימרַאפ וצ רעמ ךָאנ טימ
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 טנעוו יד ףיוא ןזיוואב ךיז טָאה ,גָאט א םענייא ןיא .ןדיי ןגעק טלעוו עשייוג עקימורַא יד
 -עגנייא ,רעניַארקוא ייווצ ןעזעג טָאה ןעמ ןכלעוו ףיוא ,טַאקַאלּפ רעסיורג ַא ָאטעג ןופ

 ערעייז ןופ ןוא םיוש טניר רעליימ ערעייז ןופ .רעקַא םענזָאכלָאק ןרעווש א ןיא עטנַאּפש

 ןוא זָאנ רעשידיי א טימ רַאסימָאק רעשיטעיווַאס ַא .טולב טפירט םיפוג עטזיולבטנַא

 .ז[רעטש-לקניוו ןשידיי א טימ ,ןגיוא עקיציפש ,עצרַאװש טימ ,םינפ-רתסלק ןשידיי

 רעטייווצ רעד ןיא ןַאגַאנ ַא טימ ןוא טנַאה ןייא ןיא שטייב ַא טימ רעטנוא ייז טביירט

 יוזַא, : טפירשפיוא רעקידנגלַאפ ןעוועג זיא גנונעכייצ רעקיזָאד רעד רעטנוא .טנַאה

 ."שטנעמ ןשיניַארקוא םעד טקינייפעג ןלַאבינַאק עשידיי יד ןבָאה

 רימ תעב -- ןפרָאוורַאפ זדנוא ןעמ טָאה ,םעדכָאנ געט עכעלטע ןוא גָאט םענעי ןיא

 טיילגַאב ןוא סנקעטש טימ -- סַאג רַעווַארַאקַאמ ךרוד ,טעברַא רעד וצ ןעגנַאגעג ןענעו

 .תוללק ןוא םילוזלז טימ

 -טנַא טָאה סָאװ ,טַאקַאלּפ א ךָאנ ןרָאוועג טפעלקעגסיוא זיא םורַא געט רָאּפ ַא ןיא

 ןבָאה ןדיי יד זַא ,ןסיוו לָאז יז ,גנורעקלעפַאב רעשיניַארקוא רעד וצ גנונערַאוו א ןטלַאה

 .רעמענירב יד טמסעגּפָא

 .גנוטייצ רעשיניַארקוא רעד ןיא ןעלקיטרַא עשירעצעה ןעמוקעג ןענעז םעד ךָאנ

 םויה דע ןוא ןסוזעי טקיציירקעג ןבָאה ןדיי יד זַא ,ןבירשעג ךיז טָאה לקיטרַא ןייא ןיא

 רעטנוא .סעינָאמערעצ עלעוטיר ערעייז רַאפ רעדניק עכעלטסירק ןופ טולב ייז ןּפַאצ

 .עיכַארַאּפע רעד-ןוא-רעד ןופ חלג ַא ןבירשעגרעטנוא ןעוועג זיא לקיטרַא םעד

 ייז ּוװ ,אניתשלפ רעקילָאמַא רעייז ןיא ןדיי יד טרעדלישעג טָאה לקיטרַא טייווצ ַא

 ךיז ןדיי ןבָאה ,לקיטרַא ןופ רבחמ םעד טיול .םיקלמע יד רעירַא יד טקיניײּפרַאפ ןבָאה

 יד ןעלדניוושאב ,ןגירטַאב וצ ידכ ,ןַאלּפ ןטנכערעגסיוא ןַא טיול טיירפשעצ רעהכַאנ

 רעטייוו ייז ןליוו טנייה ןוא רענַאמרעג-עטלַא יד ,ןוואלס יד ,רעמיורדעטלַא יד ,רעירַא

 ,ךיז טרעוו, :ףור ןטימ טקידנעעג ךיז טָאה לקיטרַא סָאד .ןייז ךישממ ןבלעז םעד טימ

 ןופ עירָאטסיה ןופ רָאסעּפָארּפ ַא ןעוועג זיא ןבירשעגרעטנוא "!רעניארקוא ,רעדירב

 .טוטיטסניא ןכעלטפאשנסיוו םעד ןוא םעד

 טכַאמעג בורח ןבָאה ןדיי זַא ,םעד ןגעוו טדערעג ךיז טָאה לקיטרַא רעדנַא ןַא ןיא

 -- רעלדַא ןטצעל םעד ןוא ןיקצינלעמכ ,םיור ןוא דנַאלנכירג ,רושא ןוא לבב ,םירצמ

 .ןערולטעפ

 ןופ םעלבָארּפ סָאד ןרָאװעג טלדנַאהַאב זיא גנוטייצ רעד ןיא ןעלקיטרַא ייר ַא ןיא

 קידנביוהנָא ,טלעוו עצנַאג יד ןשרעהַאב וצ גנַארד ןשידיי ןופ ,עיסנַאּפסקע רעשידיי

 עקיזָאד יד ןיא זיא המחלמ-טלעוו עטייווצ יד .גָאט ןקיטנייה ןזיב ןטייצ עטלַארוא יד ןופ

 -רַאפ וצ םוטנדיידטלעוו ןופ ווּורפ רעמַאזניימעג ַא יוו ןרָאװעג טסַאפעגפיוא ןעלקיטרַא

 -סגנוטייצ ענעי ןיא ןרָאװעג טגָאזעג זיא ,טלעווזור ןוא ןילַאטס .ךייר עשישטייד סָאד ןטכינ

 סָאװ ןוויטקעריד טיול ןעמַאזצ ןטעברַא עכלעוו ,ןדיי עטלעטשרַאפ ןענעז .ןעלקיטרַא

 .("ןויצ ינקז;) טַאר-טלעוו ןעמייהעג ןשידיי םעד ןופ ןעמוקַאב ייז

 ךעלדנעטשרַאפ ןעוועג טשינ זיא גנוסַאפפיוא עשירַאטסיה עקיזָאד יד שטָאכ ןוא

 ןבָאה עכלעוו ,"ס'יבר, ןעוועג ןיוש ןענעזיס םגה) גנורעקלעפַאב רעשיניַארקוא רעד ראפ
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 (וצרעד םישוריפ ןבעגעגוצ ךָאנ ןוא ןעיידיא עקיזָאד יד ּפָאק ןיא ןּפַאלקנײרַא טווּורפעג

 רעבָא זיא ,"ןגיל זיא'ס, -- "ַאינכערב טיסומ ָאט; : טגָאז רעציווירק רעד ,ַאקלעמא ןוא

 טױט א, :ףור רעד :ןעוװעג זיא סָאד ןוא ךעלדנעטשרַאפ ייז רַאפ ןעוועג ָאי ךַאז ןייא

 גנוטייצ ןיא לקיטרַא ןדעי ןופ עדנע םייב טרזחעגרעביא ךיז טָאה ףור רעד טָא ."!ןדיי יד

 ץנעגילעטניא עטשרמולכמ יד וליפַא .טנַאװ רעד ףיוא טַאקַאלּפ ןדעי ףיוא ךיוא יוו

 םעד ךיז ןיא טּפַאזעגנייא ךיג רָאג טָאה סָאװ ,גנורעקלעפַאב רעשיניַארקוא רעד ןשיווצ

 רעזדנוא ןרָאװעג זיא .עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטסיצַאנ רעקיזָאד רעד ןופ גנַאג-ןעקנַאדעג

 ןעוו ,לָאמ ןייא .םוקמוא רעזדנוא ףיוא דלודעגמוא טימ טרַאוועג ןוא אנוש רעטסקיטולב

 ,ןעלקיטרַא יד ףיוא יוזַא ךיא קוק ,רעטערב יד קידנגָארט ,קַאטרצט ןפיוא טעברַאעג בָאה'כ

 רעד ,רָאטקעריד רעד ןעגנַאגעגוצ רימ וצ זיא ןַאד .טנעוו יד ףיוא עטפעלקעגסיוא

 םידידי ןעוועג עדייב ןענעז רימ; : טגָאזעג רימ וצ טָאה ןוא ,קושטשימ רעטנָאמרעד ןביוא

 ךיא סָאװ טשינ טכַאמ'ס ןוא רעדורב-רעטוג א ןייד ךיא ןיב טנייה ךיוא .ןרָאי ךס א ךשמב

 ,תמא םעד גָאז ןוא ץלַא סָאד ךרוד ןעייל רעבַא .רעטערב טסגָארט וד ןוא רָאטקעריד ןיב

 "!!ןשטנעמ עטכעלש עכלעזַא טייז עלַא ריא זַא ?ןבָאה תונמחר ךייא ףיוא ןעמ ןעק יצ

 טרעגרערַאפ גָאט וצ גָאט ןופ ךיז טָאה ,ןדיי ,זדנוא וצ גנַאגוצ ַאזַא ןופ טַאטלוזער ןיא

 רעגרע ךָאנ .קַאטרַאט ןפיוא סרעעזפיוא ןוא עטלעטשעגנָא עשייוג עלַא ןופ גנויצַאב יד

 ,רעניַארקוא ןעוועג ךיוא םישג'נ יד ןענעז ןטרָאד .קירב רעקלָאק רעד ייב ןעוועג זיא

 ,ןטייז עלַא ןופ ןגָאלשעג טרָאד זדנוא טָאה ןעמ ןוא ָאּפַאטסעג ןופ טכיזפיוא ןרעטנוא רעבָא

 עטסגרע יד טימ טלדיזעג ןוא ןטלָאשעג ,סיפ יד טימ טעּפָאקעג ,ןיירַא םינּפ ןיא ןגיּפשעג

 ןוא "קַאזקערד עדויג ןגירשעג ןוא טנרעלעגסיוא ךיז ןבָאה רעניַארקוא יד .רעטרעוו

 עקירעביא עלַא ןיא טשרעהעג טָאה בצמ רעבלעז רעד .סיר א ,פיצ ַא -- ךָאנ םעד וצ

 עשייוג יד ןיא וליפא ןוא ןעמוקעג רָאנ ןענעז רימ ּוװ ,םוטעמוא .רעצעלפ-סטעברַא

 "עשידמול, ןוא ןטַאקַאלּפ עשיטימעסיטנַא טפעלקעגסיוא ןפָארטעג רימ ןבָאה ,סעקזייה

 טקינייפעג זדנוא סרעעזפיוא ןוא םישגונ עשייוג יד ןיוש ןבָאה םורא ױזַא .ןעלקיטרַא

 ,קשח סיורג טימ

 .רעטייווצ א וצ טעברַא ןייא ןופ ןפרַאװרעביא זדנוא ןעמ טגעלפ טייצ וצ טייצ ןופ

 .םוניהג רעקידנעטש רעד ,בצמ רעבלעז רעד טשרעהעג ךיוא טָאה דלעפ ןיא וליפַא ןוא

 סַאה ןרעקַאלפ סע עכלעוו ןיא ,ןגיוא עשייוג ןיא ןפורפיוא עקידמויאמ -- םוטעמוא

 ,ָאטעג ןזיב ,ןטַאנָאמ ףלע עלַא ןוא געטדָאטעג קיצניינ ןוא עכעלטע עלַא .החיצר ןוא

 .םירוסי עכעליורג ,עקידתוירזכא ןופ טלַאהניא ןייא טימ טליפעגסיוא ןענעז

 ןופ עפורג א רעױט-ָאטעג םייב ןטלַאהרַאפ ײצילָאּפ עשיניַארקוא יד טָאה לָאמ ןייא

 .ףיוה רעשטשילושטאמ ןיא טעברַא רעד ןופ טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה עכלעוו .רעדניק 0

 טקעטשרַאפ ןענופעג ייז ייב ןבָאה ןוא סענעשעק יד ןיא עיזיווער א טריפעגכרוד ןבָאה ייז

 ווו ,זיוה סקַאשטרַאכ וצ רעדניק עפורג עצנַאג יד טריפעגּפָא טָאה ןעמ .לפַאטרַאק יירד וצ

 טַארנעדוי רעד .ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ ייז טָאה ןעמ ןוא ייצילָאּפ יד ןענופעג ךיז טָאה סע

 עטלייקעצ יד ןעמ טָאה טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טשרע ןוא ןעלטימ עלַא טעדנעוועגנַא טָאה

 רעצ םעד ןביירשַאב וצ טשינ זיא'ס .ָאטעג ןיא ןבירטעגניירַא רעדניק עטלייבעצ ןוא
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 ןעמ טעוו טציא זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ לייוו ,ןדײ-ָאטעג עלַא ןופ ןוא ןרעטלע יד ןופ

 רָאנ יוו .ָאטעג ןיא טייקליטשיטיוט ַא ןייז טפרַאדעג טָאה טכַאנייב .ןסישסיוא ןעמעלַא

 ןעוועג טשינ ןיוש זיא טכַאנ רענעי ןיא רעבָא .תומה-ךאלמ טימ טקעמשעג טָאה ,למוט ַא

 -יוועג ַא ןיא .םימשה בל דע ןעגנַאגעג ןענעז תולוק יד .למוט ןבילוצ דחפ רַאפ טרָא ןייק

 .רעדניק יד טעװעטַארעגּפָא ןַאד למוט רעד עקַאט טָאה סָאמ רעס

 ,קסירָאטרַאשט ןיא הגירהיןסַאמ ַא ןגעוו העידי יד ןעגנַאגרעד זדנוא וצ זיא רעטעפש

 ןעיובפיוא םייב טייצ רָאי ַא טעברַאעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי רעקווָאלַאפַאר ןוא עקיטרָאד 5

 קירב יד ןעוו גָאט ןבלעז ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןענעז ,קירב ענעסירעגפיוא יד קירוצ

 זיא טציא .ןרָאפעגכרוד ריא רעביא זיא גוצ רעטשרע רעד ןוא ןרָאװעג קיטרַאפ זיא

 ןעמעלַא טָאה גנומיטש-המוהמ א סעּפע רָאנ ,קָאטייוו יצ ,דחפ ןופ עגַארפ ןייק טשינ ןיוש

 ןוא טנעה יד טימ טשטַאּפ רעטייוצ ַא ,טנַאוו ןיא ּפָאק טּפַאלק רענייא .ןעמונעגמורַא

 ךיז טיירד ןעמ ןוא רעהַא ןוא ןיהַא טפיול ןעמ ."רעסיז עטַאט ,רימ זיא ייוו יוא, : טיירש

 ןוא טַארנעדוי םוצ ןפיול ןשטנעמ !ןפיול וצ ןיהווו ָאטשינ ךָאד זיא'ס לייוו ,טרָא ןפיוא

 וצ ,ןעשטמוחנ 'ר וצ ןעמ טפיול .טלמוטעצ ןוא ןקַארשעגרעביא עלַא ןענעז טרָאד ךיוא

 ןַארַאפ ןענעז טייצ רעבלעז רעד ןיא .ןָאט וצ סָאװ טשינ טסייוו ןעמ ןוא ןעל'אבא 'ר

 ,תמא זיא'ס ןעוו וליפַא; :ןיּפש עילע טגָאז רימ .בזכו רקש זיא'ס זַא ,ןגָאז סָאוו עכלעזַא

 "? ןבַאמ ןעד רימ ןענעק סָאוו לייוו ,ןגיל ַא זיא'ס זַא ,ןעיירש ךיוא ןעמ ףרַאד

 טימ םייוג םורַא ןעייג אטעג ןרעביא .טקרַאטשעג רעגנוה רעד ךיז טָאה לייוורעד

 ,סנשיק טימ טעב ץנַאג א םעד רַאפ סיורַא ןפעלש ןוא ָאליק 15 וצ ןרָאק סעקשטעברָאט

 קיטש א .ןישַאמ-יינ ַא -- ןרָאק דופ ייווצ ראפ .גוצנא ןַא רעדָא ,קעדוצ ןוא ענערעפ

 ןיא ןעלבירג טשינ ןיוש ךיז ןעמ ןעק טָא ןוא .ןרָאק עלעקשונ ןיילק א רַאפ -- לבעמ

 ןגעוו אטעג ןיא ןעמוקעגנָא זיא הרושב-בויא עשירפ א לייוו ,קסיראטראשט השעמ

 עשידיי 500 רעביא טרירטנעצנָאק ןעוועג ןענעז'ס ּוװ ,ענשטָארָאמ ןיא הגירה-ןסַאמ ַא

 רעדיוו ןוא .ָאטעג רעטסאהאפ ןופ ךעלטשער יד ןוא רעפרעד עקימורַא יד ןופ תושפנ

 ןופ ףוס רעד זיא'ס זַא ,ןעיירש ,ןענייוו .ןעמערַאיל עקינייא :עטלייטעג תועד יד ןענעז

 ןערָאּפ ייז ןוא שינעטכַארטסיוא ןַא יוו רעמ טשינ זיא'ס זַא ,ןץ'הנעט ערעדנַא .ןדיי עלַא

 ןהנעט ןוא ןטייצ ערעווש יד ןבעלוצרעביא רָאנ ידכ ,ןטייקיניילק םורַא רעטייוו ךיז

 טקיּורַאב חוכ רעמייהעג א סעפע ,ענדָאמ ןוא .תמא טשינ זיא'ס זַא ,עקירעביא יד טימ ןייא

 ןטכעש ןשטייד וליפַא ןוא תוער תויח ןייק טשינ ןענעז ןשטנעמ זַא ,רעטנוא טגָאז ןוא

 ..יוזא םתס טשינ

 םוצ טּפַאכעגנײרַא ךיז ןוא טריקיזיר ךיא בָאה ,טעברַא רעד ןופ קידנעייג ,לָאמ ןייא

 בָאה ךיא .רעגריב רעשיטעיווָאס רענעזעוועג ַא ,עינוואקוואו רעד ףיוא קישטזעיבָא

 קיטיונ טשינ זיא'ס, : טגָאזעג יוזַא רימ רע טָאה ,ךיז טרעה סע סָאװ ןָאטעג גערפ א םיא

 .עבלעז סָאד ןעשעג ךיוא טעוו ץיווַארבמָאד ןיא .פעק יד ןריווועגנָא טָאה ריא .ןסיוו וצ

 ָאט ןטכעשסיוא ךייא טעוו שטייד רעד זַא ,לָאמ עלַא ראפ לָאמ ןייא ןיוש טייטשרַאפ

 לייוו ,ףמַאק םענעפָא ןא ףיוא טמענ ןוא ןיירַא דלַאוו ןיא רעוועג טימ רעירפ סָאװ טפיול

 ןענעגרהסיוא ייז ןעק ןעמ ,ןשטייד יד ןלעטשנגעק ךיז ןעמ ןעק דנַאלרעטניה ןטייוו ןיא
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 רעבָא ,ןצרַאה ןיימ ןיא ףיט ןעגנורדעגניירַא ןבָאה רעטרעוו עקיזָאד יד ."טכענ יד ןיא

 ןוא דלַאװ ןיא טפיולטנַא ןעמ יוזַא יוו ,סָאד טכַאמ ןעמ יוזַא יוו טסווועג טשינ בָאה'כ

 ןגעוו ןשטנעמ טימ סעומש ןיימ .שטייד םעד ןגָאלש טנעה עקידייל טימ ןעק ןעמ ױזַא יו

 ןיא טביולג ןעמ לייוו ,ןפרָאװעגּפָא ןוא טריטנעמַאק טרעוו ,הצע סקישטשזעיבָא םעד

 ןגָאז ןוא תונתמ ןעמענ עכלעוו ,ןענַאגרָא-טכַאמ עקיטרָא יד ןופ תוחטבה עשירענגיל יד

 .ץערעימידאלוו ,עקװָאלַאפַאר :ךעלטעטש עקידתונכש עלַא זַא ,ךיוא טסייוו ןעמ .וצ

 ןוא תונתמ עטוג סיוא-ךָאװ ןייא-ְךַאוו ךיוא ןקיש ,ץינשזערעב ןוא ווַאסעלק ,ענטיקאר

 ."ןייז טוג טעוו ,י"העב, זַא ,ןביולג ןוא רעבַאה-טכַאמ רענרַאס ןופ תוחטבה עטוג ןעמוקַאב

 ןלעוו ,ףמַאק ןופ הטיש יד ןעמענ ןלעוו רימ ןעוו זַא ,ןטלַאהעג רעבירעד טָאה ןעמ

 ןעמעלַא ןעמ טעוו גָאט ןייא ןיא ןוא םיבושי עשידיי עטנָאמרעד ןביוא עלַא ןרעוו טָארדַאב

 ,זדנוא בילוצ ןדרַאמסיוא

 רעביא טיג יוג ַא .ץערָאק ןיא הגירה-ןסאמ ַא ןגעוו הרושב יד ןעמוקעג זיא ךָאנרעד

 עניימ טימ ןעזעג בָאה ךיא .טעליוקעגסיוא זיא ץערָאק עשידיי סָאד זַא ,תודוס-דוסב

 ,ץערָאק ןיא רעטכָאט א טַאהעג טָאה עכלעוו ,ןַאמנייש עמעט עטנכש ןיימ יוו ןגיוא ענעגייא

 ,ּפָאק ןופ רָאה יד ןסירעג ךיז טָאה ןוא רעמיצ ןרעביא טכַאנ עצנַאג א ןפָאלעגמורַא זיא

 -יוו ןוא ןייוועג .רישעג סָאד ןכָארבעצ ןוא סנשיק יד ,ךיז ףיוא השבלה יד ןסירעצ

 ןזיוואב ךיז טָאה סנגרָאמוצ .ןגרָאמירפ ןזיב ָאטעג ןרעביא ןגָארטעג ךיז ןבָאה ןעיירשעג

 ןקירבַאפדרעקוצ רעצערָאק ןופ ּפָאריס רעסעפ ןריפ וצ טכַארבעג ןוא יוג א ָאטעג ןיא

 ךיוא ןעק ןעמ ןוא טרָא ןפיוא ןדיי עלא ןענעז ץערָאק ןיא זַא ,טלייצרעד טָאה רע ןוא

 -פייווצ ַא ןוא גנושימעצ א רעדיוו טשרעה .סעלעביצ ןוא עירעטנַאלַאג ,רוטקַאפונַאמ ןפיוק

 .שינעל

 -עג ,טקינייפעג |: עדנַאמָאק-סגנוטָארסיוא עשישטייד יד טעברַאעג טָאה יוזַא טָא

 ןופ גָאט רעד ןעמוק טעוו'ס ןעוו ידכ ,טקיּורַאב ןוא םיוג טקישעגרעטנוא ןוא טעדרָאמ

 -רעד סרעייז ןבָאה ייז ןוא .ךעלעפעש יוו יורטוצ טימ ןייג רימ ןלָאז ,הטיחש רעזדנוא

 ,טכיירג

 רעדָא רוטקַאפינאמ וצ ָאטשינ רכז ןייק גנַאל ןיוש זיא ָאטעג רעציװָארבמָאד ןיא

 ,לפָאטרַאק עשירפ לסיב א רעדָא ,סעלעביצ לסיב ַא ןיירַא טלגומש יוג ַא ןעוו .עירעטנַאלַאג

 עמערַאוו טימ רעדָא ,ךיש רֶאּפ א טימ רעדָא ןשיק ַא טימ ןלָאצַאב רַאפרעד ךיז רע טסייה

 יוג רעשיפרָאד ַא טָאה רימ וצ .םענייק ייב טעמכ ָאטשינ גנַאל ןיוש ןענעז עכלעוו ,שעוו

 -דנעצ א ,סעלעביצ עשירפ קילדנעצ א ,סעקַארוב רָאּפ א ,וואשטש לסיב ַא טכַארבָעגניירַא

 ביג, :ןושלה וזב טגָאזעג ןוא לפָאטרַאק עשירפ ךעלעפעט ייווצ ,סעקרעגוא עניילק קיל

 טַאהעג רעגוצנַא ענייז ןיוש טָאה ןדיי בור רעד רעבָא ."גוצנַא ןקידבוט-םוי ןייד רימ

 ןבעג וצ ןעגנורעדַאפ עיינ טימ גָאט ןדעי ןעמוק טַארנעדוי ןופ רעייטשרָאפ .ןבעגעגפָא

 לֶאמנייא ךיז טָאה ןעמ ןעוו ןוא .רעבָאה-טכַאמ עשיניַארקוא ןוא עשישטייד יד רַאפ תונתמ

 ,ךעלקיטנַא ןוא סרעגייז ענעדלָאג ייווצ ןטלַאהַאבסיוא ןענעז םענייא ייב זַא ,טסּוװרעד

 םענעי ייב ייז ןעמ טָאה ,ךעלדנייטש עטסַאפעגנייא ןיא ןליפש ןוא ןעגנילק עכלעוו
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 ףעש ןוא רַאסימָאק-סטיבעג ןשישטייד םוצ טריפעגּפָא ייז טָאה יקסלאבא ןוא ןעמונעגוצ

 .ָאּפַאטסעג ןקיטרָא ןופ

 -טכַאמ יד זַא ,רעביא רע טיג ,ענרַאס ןופ קירוצ טמוק יקסלאבא ןעוו קידנעטש

 רעבירעד זומ ןעמ ."ןעדוי יד ,ןעדוי יד, :ןעיירש ןוא טניה ענעגושמ יוו ןענעז רעבָאה

 .טנעה ערעייז ןיא זיא תומל וא םייחל ןופ ןינע רעד לייוו ,רעליימ ערעייז ןּפָאטשרַאפ

 טימ ּפָא טיג'ס רעוו .ךיז טזָאל סע סָאװ רעזייה יד ןופ סיורַא ןעמ טפעלש ױזַא ביוא ָאט

 טפַאשטריוו סנעמעלַא טָאה טַארנעדוי רעד .חוכ טימ טמענ ןעמ ןעמעוו ןופ ןוא ןליוו ןטוג

 ןעמ זיא טָא .ןשטנעמ טכוזַאב גָאט ןטפניפ ,ןטירד ןדעי טעמכ ןוא גיוא ןפיוא טַאהעג

 טשינ ליוו רע ןוא ךיפעט ןשיסרעפ ןייז ןבעגּפָא לָאז רע ,קאפראכ רודגיבַא וצ ןעמוקעג

 ןוא חוכ טימ ןעמענ ןטנַאיצילָאּפ עשידיי טימ טַארנעדוי ןופ רעייטשרָאפ א טמוק .ןבעג

 ןעלקיצָאטָאמ ףיוא טײל-ָאּפַאטסעג ייווצ ןזיוואב ךיז ןבָאה עגריותואב .למוט ַא זיא'ס

 ימ סיורג טימ .טרָא ןפיוא ןסיש וצ םיא ידכ טנַאװ רעד וצ ןרודגיבא טלעטשעגוצ ןוא

 רודגיבא ןעמ טָאה ,טַארנעדוי םעד דצמ תושקב ליפ ךָאנ ןוא תונתמ עטוג קנַאד ַא ןוא

 ןעמ טָאה ךיפעט םעד זַא ,ךיז טייטשרַאפ .טנעה ערעייז ןופ ןעמונעגסיורַא ןקאפראכ

 .רַאסימָאק-סטיבעג ןופ רעטערטרַאפ םעד ןבעגעגּפָא םיא ןוא ןעמונעגוצ

 ןוא רָאפ טמוק סע סָאװ ןעוועג ספות ןבָאה קינייוו רָאג עקַאט רשפא ןוא ,עלַא טשינ

 ןיילַא רימ טָאה םעדייא ןייז .טשינ יאדוַא -- קאפראכ רודגיבא .זדנוא טרַאוורעד סע סָאװ

 -רָאפ סעפע זומ ,טייצ-סגנאגרעביא זיא'ס .ךעלדנעפש ןלַאפ ,ץלָאה טקַאה ןעמ, : טגָאזעג

 ."טוג ןבעל ןלעוו ןוא רענייב ערעייז ןכיילגסיוא ןדיי ןלעוו ןשטייד יד ייב רעבָא .ןעמוק

 יוזא טָאה רע ןוא ,בצמ םעד ןעוועג ספות טָאה ,ןרעפלַאג ןרהא ,ץיווָארבמָאד ןיא דיי ןייא

 רעכיז רעבָא ,םכח ןייק טשינ רע זיא ,וצרעד ןָאט ןוא ,הצע ןא סעּפע ןכוז וצ ףיוא, : טגָאזעג

 ."ןטכעשסיוא ןאמ ןוא יורפ ,גנוי ןוא טלַא ,םענייא זיב ,ןעמעלַא זדנוא טעוו ןעמ זַא ,זיא

 : רעגייטש אזַא ףיוא עיפָאזָאליפ ןייז טלקיווטנא זדנוא רַאפ רע טָאה השעמ תעב ןוא

 רָאנ .רעדרעמ-יכרַא רעד זיא שטנעמ רעד ןוא רעדרעמ ןענעז ןשינעפעשַאב סטָאג עלַא;

 זיא רעטציא ןוא .שטנעמ-היח םעד טָא טמאצעג ןבָאה ,ןפָארטש ,ןצעזעג ,תורות ? סָאװ

 עשיניַארקוא עטלייוורעדסיוא יד .ןעוועג ריקפמ זדנוא טָאה ןוא שטייד רעד ןעמוקעג

 םיחלג יד .ןדלעה:-סקלָאפ עשיניַארקוא ןיא רעדרעמ-ןדיי יד טלדנַאװרַאפ ץנעגילעטניא

 רַאפ םיחטש עדמערפ ןייא טלדנַאה רעלטיה ןוא ,אבה םלוע וצ ןגָאז ,סרעטסיולק יד ןיא

 רחאל ןוא ."ןפלעה טשינ ןלעוו תונתמ יד ןוא ,ןדרָאמסיױא זדנוא טעוו ןעמ .טולב שידיי

 טשינ טספרַאד וד, :ןרודגיבא וצ ןרעּפלַאג ןרהא טגָאז ךיפעט סרודגיבא טימ השעמה

 ןדיינשעצ טפרַאדעג םיא טסָאה ? ןטלַאהַאבסיוא ללכב םיא וטסָאה סָאוווצ .ךיפעט םעד

 םיא ןופ לָאמנייק ןלָאז רעניארקוא רעדָא ,ןשטייד יד זַא ,ןפרַאװקעװַא ןוא ךעלקיטש ףיוא

 ןופ זיא סע זעוו ךָאנ טסעװ ןיילַא וד זַא טכַארטעג עקַאט וטסָאה .ןבָאה טשינ ןצונ ןייק

 ."? ןבָאה ןצונ א םיא

 סיורא טגָאי ןוז-ןגרַאמירפ יד .ךעלעמַאּפ ױזַא ךיז טיצ ןבעל עכעלקערש סָאד טָא ןוא

 עטּפָאטשעגנָא יד ןיא קירוצ ןיירַא יז טגָאי גנאגרעטנוא םוצ ןוא טעברַא ףיוא ָאטעג ןופ

 ןענעז ,ָאטעג ןיא םישדח רָאֹּפ יד ןופ ךשמב יוו טסקרעמַאב .סעקזייה ענשוד ןשטנעמ טימ
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 .ענעקָארשעצ ייז ייב ןגיוא יד .ןרָאוועג טראדעגסיוא ןוא לעג ןעיורפ ןוא רעדניק יד

 רָאנ טשינ זַא ,טסקרעמַאב .ליטש ןדער וצ ךיז טסיילפ ןעמ .עזעוורענ ןעגנוגעוואב יד

 ןפור ןוא ןצכערק ןוא טכענ עצנַאג טשינ ןפַאלש ,ןשטנעמ-בוטש עלַא רָאנ ,ןיילַא וד

 ךרפ-תדובע ןופ גָאט רעד זיא טכַאנ עזָאלפָאלש ַא ךָאנ .םלוע-לש-ונובר םעד ףליה וצ

 ןבעלרעביא טסליוו .ּפָא טשינ ןזָאל תוקיפס ןוא תולאש .טָאּפמָאק ןימ א -- םילוזלז יד טימ

 ָאטעג ןיא "טסעג, עשייוג יד זַא ,ךיז טכַאמ ,לשמל .יורטש ַא ןיא ןָא ךיז טסּפַאכ ןוא

 ,הבוט ַא ריד ןעוט ןוא ןצכערק טשרמולכמ ריד ןפלעה עכלעוו ,ןרָאק סעקשַאנ ערעייז טימ

 סערטעפ .שטייד םעד ןגָאלש ןטעיווַאס יד זַא ,רעיוא ןפיוא סעבילט לסָאי ןלייצרעד

 שזארוק רעדיוו טמוקאב ןעמ ןוא ליומ וצ ליומ ןופ ָאטעג ןצנַאג ןרעביא טייג הרושב

 .רעטייוו טפָאה ןעמ ןוא

 -פיוא טרעוו ָאטעג רעצנַאג רעד .הרושב עטכעלש א ןעמוקעגנָא זיא םעצולפ ןוא

 טָאה ,ןקילגמוא עקידרעירפ יד טימ ךיילגרַאפ ןיא זַא ,יוזא טלמוטעצ ןוא טרעדיושעג

 עלַא זַא ,ךיז טסווורעד ןעמ .ןגיטשעגרעבירַא ץלַא ָאטעג ןיא יירשעג-ייו רעד טָא

 -נליוק ןופ ןסָאשעצ ייז ןוא לטעטש ןרעטניה טריפעגסיורא ןעמ טַאה ןדיי רעשטשישזאר

 ןטָאשרַאפ ןוא בורג ןסיורג ןייא ןיא ןפרַאוועגניירא ייז ןעמ טָאה ךָאנרעד .סרעפרַאוו

 וליפַא ןיוש טָאה ןעמ .עקידעבעל-בלַאה ךָאנ ןרָאװעג ןטָאשרַאפ ןענעז ייז ןופ לייט ַא

 סנגרָאמוצ .טכַאנ עצנַאג א ךשמב םורַא טלמוט ןעמ ,טפיול ןעמ .קערש יד ןרָאװעגנָא
 ײצילַאּפָאטעג רעד טימ טַארנעדוי רעד ןוא טעברַא רעד וצ סיורַא טשינ ךס א ןענעז

 ,טעברַא רעד וצ ןגָאי ןוא רעזייה יד ןופ ןפעלש ןוא ןפיול

 .רעקידתוירזכא ןוא רעקיליורג ןרעוו ןשטייד יד עכלעוו ןיא געט ןָא ןעמוק סע

 רעייז סעבַאגפיוא-סטעברַא יד ןענעז ייברעד .רעטעוועדליוועצ -- ײצילָאּפ עשיניַארקוא יד
 .ןעקנַאדעג יד וצ ןעמוק טשינ טסנעק וד זַא ,סיורג ױזַא זיא שינעגָאלּפ סָאד ןוא ערעווש

 ןופ םימוכס עשיטסַאטנַאפ טַארנעדוי ןופ ןרעדַאפ סעיצַאמרָאפ ענעדישראפ ןופ ןשטייד

 ןוא זדלַאה םורַא טגיילרַאּפ ןיוש ןענעז קירטש יד יוו טעז ןעמ .רעדעל ,רישעג ,רעפעפ

 רעבָא ? טשינרָאג ןעמ טוט סָאװרַאפ ? ןגייווש סָאד זיא סָאוו :ןטייווצ םעד טגערפ רענייא

 טשינ זיא סע זַא ,ןטלַאה ייז ןוא ןרָאװעג סואמו סאמנ ןיוש ןבעל סָאד זיא ןשטנעמ ייב

 רעד טמוק טָא-טָא זַא ,ןַאמכָאה םייח וצ גָאז ךיא ןעוו ןוא ןבעל ַאזַא רַאפ ןפמעק וצ יאדכ

 הליחתכל רע טגייווש ,תמא זיא ,עשטשישזָאר זיב קסיראטראשט ןופ ,ץלַא זַא ןוא טיוט

 םיעשר יד ןלָאז, :טגָאז ןוא רימ וצ וצ רע טייג ,דלַאװ ןיא קידנעייז ןיוש ,רעטעפש ןוא

 זדלַאה ןיא ייז ןלעטש ךיז רענייב ערעזדנוא ןלָאז ןוא ןסעפיוא רעכיג סָאװ ןיוש זדנוא

 ."ןקיטשרעד ןוא

 ןוויטקַא ןגעוו טכַארטעג ןבָאה עכלעוו םידיחי ןענופעג ךיז ןבָאה טייצ רענעי וצ

 ןוא ןטייז עלַא ןופ לטעטש סָאד ןדניצוצרעטנוא טריטקעיָארּפ רַאגָאז ןוא דנַאטשרעדיוו

 ןוא סעדַאלקס ,סעינרַאברַאג ןוא ןלימ ,ןקַאטרַאט יד ןענערב ןבייהנָא ןלָאז העש ןייא ןיא

 םירישכמ ערעדנַא טימ ןוא קעה טימ ןעמ לָאז ,טייהנגעלעג רעד ייב .רעזייה עשידיי עלַא

 טמיורטעג ןבָאה עכלעוו ,עקינעי יד ןשיווצ .ןיירַא דלַאוו ןיא לטעטש ןופ ךיז ןסיירכרודַא
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 סעקצרעג חונ ,ןפניורב לאומש .,ס'הילדג ןַאמטיל :ןעניפעג ךיז ןבָאה ,עיצקַא ַאזַא ןגעוו

 .ןייטשגנוי לדָאד ןוא

 רעכלעוו ,דחוימ-חילש רעטקישעגרעטנוא ןַא יוג א ןזיוואב ךיז טָאה רעדיוו ןוא

 יד זַא ,ןמיס א -- עשטשיזָאר ןיא ןדיי ַא ייב עטפיוקעג ,לעמ ענעצייוו טכַארבעג טָאה

 ןוא ןבעל ןדיי רעשטשיזָאר ןוא עטכַארטעגסיוא ןַא רָאג זיא שטשיזָאר-השעמ עצנַאג

 ףוס רעד זַא ןוא עטלייצעג ןענעז געט ערעזדנוא זַא ,טשינ ןַאד ךָאנ ןסייוו רימ .ןרחסמ

 ,טכירעגמוא ןָא טמוק

 טשינ טייל-רעטילימ עשישטייד םורַא ןריצַאּפש ָאטעג ןרעביא :יוזא טעשעג'ס ןוא

 ,ןדיי טימ ןסעומש עכעלדניירפ ןריפרַאפ ייז .קידנוזגרי טשינ ןוא םרָאפינואדָאּפַאטסעג ןיא

 יד ."ןייש עקנַאד, ןוא "ןייש עטיב, טימ ךיז ןצונַאב ןוא רַאגיס א רָאפ וליפָא ןגייל

 ןבָאה ןשטייד יד זַא ,ןהנעט ייז .גירק ןטימ ןדנוברַאפ ןענעז ןסעומש ערעייז ןופ סעמעט

 ייז ןעוו .ןפרָאװעגנָא ייז ףיוא יז ןבָאה רעקלעפ ערעדנַא רָאנ ,המחלמ יד טלָאװעג טשינ

 ייז ןגעלפ ,גירק ןופ תוביס יד ןגעוו ןעגנוריפסיוא ערעייז ןיא ןריּפָאלַאגרַאפ ךיז ןגעלפ

 ךעלפעה ךיז ןַאד ןוא םעד ןיא עקידלוש"טפיוה יד ןענעז ןדיי יד זַא ,ןפרַאװנײרַא ךיוא

 ןוא קרָאי-וינ ןוא ןָאדנָאל ,עווקסַאמ ןופ ןדיי יד ןעניימ ייז זַא ,ןבעגוצ ןוא ןעיצקירוצ

 --- ןדיי רעציווָארבמָאד יד ןקירד גנַאל יוזַא רעבָא ןלעוו רימ, .ץיווארבמָאד ןופ יד טשינ

 ןעיצקירוצ ךיז ןוא ןליפרעד ןלעוו רענָאדנָאל יד זיב -- ןייטשרַאפ וצ ןבעגעג ייז ןבָאה

 טשינ טָאה זדנוא ןופ רענייק זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז ."ןליצ-עיסנַאּפסקע ערעייז ןופ

 סָאװ עבלעז סָאד ןדער עלַא .ןָאט וצ לכיימש ַא טגַאוועג טשינ טָאה רענייק ןוא טרינָאּפָא

 שטייד א וצ ךיז טפעלק דיי ןדעי וצ .ןעגנוטייצ עשיניַארקוא יד ןיא ןבירשעג זיא סע

 ןגיוא ערעזדנוא ןענעפע טנעקעג ןבָאה תושרד ענייש יד טָא .ןיירַצ םיא ןיא טסעומש ןוא

 עטיב; ןוא ןָאט רענייש רעד ,רעבָא .טליצ סָאד סָאװ וצ ןייטשרַאפ וצ ידכ ,לכש ןוא

 רעווש רימ זיא םויה דע ןוא ןגיוא יד טדנעלברַאפ זדנוא טָאה "טערַאגיס ַא ייז ןעמוקַאב

 ןגיינפָא יצ :זדנוא ןופ טלָאװעג םיחילש עשישטייד יד טָא ןבָאה סע סָאװ ,ןייטשרַאפ וצ

 ערעזדנוא ןיא ןפַאלקניירַא רָאג רשפא ,רעדָא ,טיוט םוצ זדנוא טריפ ןעמ זַא ,דשח ןופ זדנוא

 ? טכערעג זיא שטייד רעד זַא ,ה"ד ,"ןידה קודצ, ןגָאז רימ ןלָאז עקידנברַאטש זַא ,פעק

 גנַאגנײאיָאטעג םייב ךיא בָאה ,טעברַאידלַאװ ןופ קירוצ לֶאמנייא יוזַא קידנעמוק

 עבלַאה עטוג ַא טהנעטעגניירַא רימ ןיא טָאה רעכלעוו ,שטייד א ףיוא ןפַארטעגנַא ךיז

 ןוא טריוורענעד בוטש ןיא ןיירַא ןיוש ךיא ןיב טעברַא רעד ןוּכ רעטרעטַאמרַאפ א .העש

 טרעוו סָאװ ?יוזַא ךיז וטסרעגרע סָאװ; : םולשה הילע ,יורפ ןיימ רימ וצ טגָאז .טלמוטעצ

 *! וטלאהוצסיוא חוכ ןייק רעמ ָאטשינ !ףוס רעד ןעמוק ןיוש געמ סע ?ןָא ָאד ןעמ

 (ב"שת לולא ג"י) 1942 טסוגיוא רעט-26 רעד ,אי

 עלַא זַא ,טַארנעדוי ןופ ןפורפיוא טפעלקעגסיוא ןענעז אטעג ןופ ךעלסעג עלַא ןיא

 -רָאפ טעוו סָאװ ,גנולייצ רעד וצ ןטיירברָאפ ךיז ןוא ןרירטסעגער ךיז ןעמוק ןלָאז ןדיי

 רעטריצילּפמָאק זיא גנונעדרָארַאפ עטייווצ א .ירפ ךָאװטימ ,ךָאװ עקידנעמוק ןעמוק
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 טרָאד ןוא טַארנעדוי ןופ ארויב ןיא ןדלעמ ךיז ןעמ ףרַאד לכ-םדוק :רעטשרע רעד ןופ

 עיצַארטסיגער יד יוו םעדכָאנ .רעדילגטימדהחפשמ עלַא ןגעוו עטעקנצ עיונעג צ ןליפסיוא

 -עגסיוא ןיא גנולײצ-לָארטנָאק ַא ןעמוקרָאפ טעוו ,ןקידנערַאפ ךיז טעוו טַארנעדוי ןיא

 ,לָאמ ןטשרע ןיא יוו יוזַא ,ןעייר עטלעטש

 ןופ טיידאב םעד ןטייוצ םייב רענייא ןגערפ ןוא טרעטיצעגפיוא ןרעוו ןדיי עלַא

 ,טדער ןעמ ,םורַא טפיול תושפנ עשידיי טנזיוט ריפ רעבירַא ןופ הדע ןא .גנולייצ רעד

 ןקיוראב וצ טימַאב ךיז טָאה טַארנעדוי רעד .ןרימזַאּפס ןוא ןענייוו ןעיורפ ,טיירש ןעמ

 יוו ןסיוו ןליוו ןשטייד יד זַא ,גנוריטנעמוגרַא רעד טימ רעטימעג עטלסיירטעגפיוא יד

 ןעמ לפָאטרַאק ןוא טיורב לפיוו ןוא ָאטעג ןיא לַאיצנעטָאּפ-סטעברַא רעד זיא סע סיורג

 ליוו ןעמ זַא ,תעד-יוליג ַא ָאד זיא'ס זַא ,ייז ןגָאז ךיוא .רעטניוו ףיוא ןטיירג ןפרַאד טעוו

 טקיטיונ טרָאד לייוו ,ענרַאס ןייק ןעמעלַא ןריפרעבירַא ןוא ָאטעג רעזדנוא ןרידיווקיל

 ןוא עטלמוטעצ םורַא ןפיול ןשטנעמ שטָאכ ןוא .ָאד יו רעמ ליפ זדנוא ןיא ךיז ןעמ

 ןצנַאג ןרעביא ןגָארטעצ ןטנעמוגרַא עקיזָאד יד ןרעוו ,ךיז טימ ןָאט וצ סָאװ טשינ ןסייוו

 ןופ ןליו רעד .המשנ רעד ןיא ןעילט רעדיוו ןָא טביוה ןביולג ןופ קנופ א ןוא ,ָאטעג

 רימ טָאה ל"ז ןרהא רעדורב רערעגנוי ןיימ .טיוט ןרַאפ דחפ םענופ רעקרַאטש זיא ןבעל

 ןעגנוגנידַאב עבלעז יד ןיא ןבעל וצ ןעוועג םיכסמ טלָאװ רע זַא ,טגָאזעג טייצ רענעי וצ

 ךָאנרעד ןענעק ןוא ןשטייד יד ןופ הלפמ יד ןבעלרעד וצ רָאנ יבַא ,ןרָאי-לפיוו-סייוו-רעוו

 זַא ,טלייצרעד רעטעּפש רימ טָאה ןַאמכאה םייח .ןבעל ךעלשטנעמ יירפ א ןריפ רעדיוו

 :טגָאזעג ױזַא ,ןירעיצ-טכיל יד ,עכענ עקירעי-קיצכַא רעבירַא יד טָאה געט ענעי ןיא

 נָאט ןדעי ךַאמ ךיא יוו רָאי 40 ןיוש .טימ ךיוא ךימ טמענ ,קידנפיולטנַא ,ךעלרעדניק;

 רעטעוועצַארפרַאפ ןיימ טימ ןלייט ךייא טימ רַאפרעד ךיז לעוו ךיא ןוא תוכרב טרעדנוה

 ..."אבה-םלוע

 -סיורַא ךיז טָאה "ָאטעג ןרעסערג א ןיא ענרַאס ןייק ןריפ, ןופ טנעמוגרַא רעד טָא

 ןריפ ךָאנ עשז סָאוו וצ ,ןענעגרה ביוא םערָאװ ,קיּור טרעוו ןעמ ןוא לטימ טוג ַא רַאפ ןזיוועג

 טעוו ,ןשטייד ןָאזינרַאג רעסיורג ַא ָאד זיא ענרַאס ןיא זַא ,ןגָאז רעדיוו ערעדנַא ? ענרַאס ןייק

 ןעד רע ןעק ױזַא ביוא : רעטייווצ ַא טגָאז .טעברַא לקיטש סָאד ןָאטוצּפָא רעגנירג ןייז םיא

 -עגסיוא ,עגולק עלַא יד טָא ?ץיווָארבמָאד ןייק העש ַא ףיוא ןָאזינרַאג םעד ןעגנערב טשינ

 ןענעז ןוא טגלַאפעג ןבָאה ןוא תונווכ סרעלטיה ןענַאטשרַאפ טשינ ןבָאה ןדיי עטנכער

 םוצ טיירגעג ךיז ןבָאה ןוא ,רעדניק ןוא יורפ ,ךיז ןביירשרַאפ ָארויב ןיא ןעגנַאגעג

 וצ ןענעז ,תונויזב ןוא פעלק ,םירוסי עלַא .ןלייצ זדנוא טעוו ןעמ ןכלעוו ןיא ,ךאווטימ

 טָאה םינפ ןדעי ןופ ןוא .ןיילַא ןבעל ןטימ ךיילגרַאפ ןיא ןעוועג קיטשינ ,טייצ רענעי

 ."ןבעל ליוו ךיא ,םלוע-לש-ונובר ,דלַאוועג, : ןגירשעגּפָארַא

 ןדעי ןופ סיורא טרָאפ טרַאפש ,ןטנעמוגרא עטוג עלַא ףיוא קידנקוק טשינ רעבָא

 ןיא ןפיול עלַא .תוקיפס ףיוא ץורית ַא טכוז ןעמ ןוא ןבעל םוצ ןוצר רעד ןוא דחפ רעד

 טעוו ,הלילח ,טשינרָאג, -- *? ןייז טעוו סָאװ, *! רעפטנע ןא טיג, :ןעיירש ןוא טַארנעדוי

 ; תועובש ןיא יוו יוזַא טקנופ ,גנולייצ ַא יו רעמ טשינ -- רעפטנע ןַא טמוק -- ןעשעג

 ןייגרעד טעוו למוט רעד ביוא לייוו .טשינ טלמוט ןוא רעדניק ערעייא ףיוא תונמחר טָאה
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 םעד ןגעוו ןטייווצ םייב רענייא טגערפ ."תונברק הלילח ןלַאפ ןענעק ,ןשטייד יד וצ

 לָאז סע סָאװ ָאטשינ ? גנַאב ריד טוט'ס ?אה ? סָאװ זיא. : רע טרעפטנע ,ןעשעג ןעק סָאװ

 .ןרערט ןיא השעמ תעב ךיז ןקייוו ןגיוא ענייז ןוא "! ןָאט גנַאב

 ךיא .טסיירט ַא םיא ייב ןכוז ,עשטמוחנ 'ר בר םענערָאװעג-טלַא םוצ ןפיול ןדיי

 טימ .לארשי-בהוא רעטלַא רעד ןגָאז זדנוא טעוו סע סָאװ וצ טוג ךיז קוק'כ ןוא רעה

 טשינ טרסומ רע ."םימחר ףראד ןעמ, : טגָאז ןוא זדנוא ףיוא רע טקוק ןגיוא עלופ-רעצ

 םוחר לא ןַא זיא לוכיבכ זַא ,טשינ וליפַא טגָאז ןוא ןָאט וצ הבושת טשינ טפור ,םענייק

 ןייז הכוז ןלעוו סָאוו יד ןגעוו ןוא םשה-שודיק ןגעוו טדער רע .ןפלעה טעוו רע ןוא ןונחו

 .טעטרַאוורעדמוא הלואג רעד וצ

 גרעבנטָאר רעטלַא רעד .טַארנעדוי ןיא עיצארטסיגער יד ךיז טיצ לייוורעד ןוא

 ,ןדיי, : רעטנוא טלמרומ ןוא לכיימש ןקירעיורט ַא טימ ןקידנעמוקניירַא ןדעי טנגעגַאב

 וצ ירפ ץנַאג ךָאװטימ ןעמוק וצ טשינ טסעגרַאפ ,ןייז טוג םשה הצרי םא ךָאנ טעוו'ס

 ,ןבירטרַאפ ןעוועג ןיוש ןענעז ןעיימרַא סרעלטיה ןעוו ,םורַא טייצ א ןיא ."גנולייצ רעד

 טכַארטַאב ןבָאה ןשטייד יד זַא ,ענווָאר ןופ טַאקָאװדַא רעשיניַארקוא ןַא טלייצרעד רימ טָאה

 ןופ ןסיוו וצ ידכ ַאזַא יו רָאנ טשינ טַארנעדוי ןופ ָארויב ןיא עיצַארטסיגער-רָאפ יד

 ,ןקיוראב וצ לטימ א יוו ךיוא רָאנ ,הטיחש רעד וצ ןריפ ןלעוו ייז ןשטנעמ לפיוו סיורָאפ

 ןיא ןעגנולסיירטפיוא ענעשטנּווועגמוא ןדיימרַאפ ןוא םלוע םעד ,סָאמ רעסיוועג ַא ןיא

 -ניטישז ,קַאילָאּפ ַא ןוא .ןדיי"ַאטעג ערעזדנוא ןופ עיצַאדיווקיל רעד רַאפ געט עטצעל יד

 ןבָאה ייז, זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ,דלַאװ ןיא רענעּפָאלטנַא ןַא ךיוא ,ץערעמידַאלוו ןופ ,יקס

 סע לפיוו ןסיוו טלָאװעג ייז ןבָאה ,דלַאװ ןיא ןפיולעצ ךיז ןלעוו ןדיי זַא ,ןעזעגסיוארָאפ

 טעוו ןעמ חוכ ַארַאפ סָאװ ןסיוו וצ ידכ ,ןפָאלטנַא ןענעז סע לפיוו ןוא ןסָאשעצ ןענעז

 ."רעדלעוו יד ןיא ןעניפעגוצסיוא ייז ידכ ,ןפרַאד

 טעברַאעג רעטעפש בָאה ךיא ןכלעוו טימ ,טַאקָאװדַא רענווָאר רעבלעז רעד טָא

 טָאה רע זַא ,דוסב טגָאזעג רימ טָאה ,"ןייב ובל בוטכ; ןעוועג זיא'ס זַא ןוא ןעמַאזוצ

 ,טרַאד זַא ןוא ענווָאר ןיא רעבָאה-טכַאמ עשישטייד יד טימ ןטפַאשטנַאק עטיירב טַאהעג

 עשישטייד :בַאטש רעצנַאג א ןסעזעג זיא ,ןילָאװ ןופ טָאטש-זיירק רערעסערג רעד ןיא

 רעקיגעטַארטס ןוא ןטסימָאנָאקע ,ןרענישזניא ,ןרטַאיכיסּפ ,רעניצידעמ ךיוא ,עטנרעלעג

 םורַא יוזא .זדנוא רעביא הגירה יד טרינַאלפעגסיוא קיטכיזרָאפ רעייז ןבָאה ייז ןוא

 ,טירש עכלעזַא ןָאטעג ךיוא ןוא ןקָארשרעד ןוא טלמוטעצ .טרַאנעגניירַא זדנוא ייז ןבָאה

 .טיוט םוצ טשינ זדנוא טריפ ןעמ זַא ,ןפָאה ןלָאז רימ עכלעוו קנַאד ַא

 ,ב"שת לולא ג"י ,ךָאװטימ ןוא עיצַארטסיגער יד טרעיודעג טָאה ךַאוו עגרַאק ַא

 -קיטסניד רעד .גנולייצ עניימעגלַא יד ןעמוקרָאפ טלָאזעג טָאה ,1942 טוסגיוא ןט-26 םעד

 ןהעש-ןגרָאמירפ יד ןיא .גָאט-סטעברַא רעלַאמרָאנ א ןעוועג זיא םעד רַאפ גָאט רעקיד

 זרעוו וצ טריפעגּפָא טרַאוועג ןוא טַארנעדוי םייב טלעטשעגסיוא ,דימת יו ,ךיז ןדיי ןבָאה

 ןופ ןשטייד ןזיוואב ךיז ןבָאה םעצולפ .ָאטעג םעד רעסיוא רעצעלפ-סטעברַא יד ףיוא

 יװ רעטעברַא לָאצ עטלּפָאד א ןעמ ףרַאד טנייה זַא ,ןדלָאמעג ןבָאה ןוא טמַא-סטעברַא
 ןדיי ליפ יוזַא טשינ ללכב ןבָאה רימ זַא ,ןפורעגּפָא ךיז טָאה אריפש לרעב ןעוו .ןטכענ
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 "!ןיז סומ סע ,רעטעוו רענָאד, :ןגירשעג ןשטייד יד ןבָאה ,ץיװָארבמָאד ץנַאג ןיא

 ןוא טיײל-יײצילָאּפ עשיניַארקוא יד טימ טנַאדנעמָאק רעד ,דימת יוו ,ייברעד ןעייטש סע

 ןופ רעמינפ יד ןגעקטנַא סעקישטנַאק יד טימ ,ןרַעוולָאווער יד טימ ןרירווענַאמ עלַא

 .ןגָאלשעג ןעמוקַאב ךיוא וליִפַא טָאה ײצילָאּפ-ָאטעג עשידיי יד ןוא רעדילגטימ יד

 ןימינב טנַאדנעמָאק ןטימ ןטסיצילָאּפ עלַא יד ןבָאה ,ןענַאטשטנַא זיא סָאװ שער ןיא

 עלַא רעזייה יד ןופ טּפעלשעגסױרַא ןוא ָאטעג ןרעביא טיירפשעצ ךיז שארב ךוטצרַאווש

 -- טַארנעדוי ןופ ףליהטימ רעד ייב -- ןקיש טשינ ןאד זיב טגעלפ ןעמ עכלעוו ,עקנַארק

 ןענעז טַארנעדוי ןופ רעדילגטימ יד ןוא ןטסיצילָאּפ עשידיי עלַא ךיוא .טעברַא ערעווש וצ

 ,סעבלָאטס-ןפַארגעלעט ןדָאלנָא ןוא ןרָאק ןדָאלסיוא טעברַא רעד וצ ןעגנַאגעג גָאט םענעי

 .עקנַארק-טכייל רֶאּפ ַא ךָאנ טלייטעגוצ ךוטצרַאווש ןימינב טָאה עפורג-דלַאוו רעד וצ

 ןופ טשינ טמוקַאב רע ןעוו, :רימ וצ ןפורעגפַא ךיז רע טָאה ,שטַאּפ א םענייא קידנעוט

 רעד וצ ןייג טלָאװעג טשינ טָאה רע לייוו ,שטייד רעד םיא טסיש ,שטאפ םעד רימ

 ןוא טקַאפ םעד קנעדעג ךיא רעבָא .ןעוועג טכערעג זיא ןימינב זַא ,ןייז ןעק ."טעברַא

 .םיא ןכייצרַאפ

 טיירפשעצ ןענעז טעברַאעגסיוא טָאה עפורג-דלַאוו יד סָאוו ןעגנַאטש-ןפַארגעלעט יד

 ןופ דילגטימ ַא םוא רימ טימ טייג ,טסוגיוא 25 ,קיטסניד םעד ןיא ןוא דלַאװ ןרעביא

 עטעברַאעגסיוא ךיז ןענופעג'ס ּווו ןזייוו םיא ףרַאד ךיא ןוא עדַאר רעשיניַארקוא רעד

 םיא ייב ןוא טיוט םוצ עלַא רימ ןעייג ןגרָאמ זַא ,ןיוש טסייוו רע .ןעגנַאטש-ןפארגעלעט

 טנייש םינפ ןייז .ךעליירפ ךיז טגעוואב רע .תונמחר ןופ קנופ ןייק ןקרעמַאב וצ טשינ זיא

 ןגעו תוישעמ טלייצרעד ,טייקטקישעגמוא רעשידיי ןגעוו ןציוו טיש ןוא החמש ןופ

 .ליומ לופ ַא טימ טכַאל ןוא ןרַאסימָאק עשיטסינומָאק עשידיי

 -רַאפ זיא ,טעברַא רעד ןופ טרעקעגקירוצ ךיז ןבָאה רימ ןעוו ,טכַאנרַאפ קיטסניד

 ןוא ןשטייד עטנפָאוואב טימ ליבָאמָאטיוא ןַא ,גנוטכיר רענרַאס ןופ ,לטעטש ןיא ןרָאפ

 ךיז רימ ןבָאה ,טנווָא תליחת ןיא ןיוש ןוא סעצניַארקוא עטנפָאװַאב עּפורג א ךיוא

 שיטעמרעה ןוא טכאוואב קרַאטש -- ָאטעג רעד .עטלגנירעגמורַצ ןעזרעד גנילצולּפ

 רעד וצ סױרַא ןעייג עכלעוו ךעלסעג קע יד ןיא .טלעוו רעקימורַא רעד ןופ ןסָאלשעגּפָא

 ןענעז ןסקיב ערעייז ןוא רעניִארקוא ןעגנולײטּפָא ערעסערג ןרילורטַאּפ טייז רעשירַא

 ןוא טרָא וצ טרָא ןופ םורַא רעניארקוא ןעייג ךיוא .טייז רעשידיי רעד וצ טעדנעוועג

 ןוא טלמוטעצ ,ןקַארשרעד ןענעז רימ זַא ,ןגָאז וצ קינייוו זיא'ס .גנוטכַא זדנוא ףיוא ןביג

 םגה ,עגושמ הלילח רימ ןענעז רעצ ןופ זַא ,ןגָאז טשינ ךיוא ןעק ןעמ , טלפייווצרַאפ

 ןיוש טלפייווצ טציא .תוירב ענעגושמ ןופ יוו טעמכ זיא ןעזסיוא רעכעלרעסיוא רעזדנוא

 -רַאפ טימ ָאטעג ןרעביא םורַא ןפיול ןשטנעמ .ןעמוקרָאפ טעוו ָאד סָאװ רענייק טשינ

 .סָאװ טשינ טסייוו ןעמ ןוא סעפע טכוז ןעמ .רעליימ עטמורקרַאפ ןוא ןקילב עטרענייטש

 רימ .טנַאדנעמַאק-סטפַאשטריוו םוצ ברוקמ א ,ווָאסוטַאמ קידָאד טציז לסעג ןיימ ןיא

 םיצולפ ןענעז רימ סָאוורַאפ שטייד םייב ןסיוורעד ךיז לָאז רע ,ןוואסוטאמ סיורַא ןקיש

 ןקידָאד ףיוא ןטרַאוו רימ סָאוו העש עבלַאה יד .ןסָאלשעגּפָא שיטעמרעה ןוא טרעגַאלַאב

 טָאה סיוועג ,סָאש-רעװלָאװער א טרעהעג בָאה ךיא, :טגָאז רענייא .טייקיבייא ןַא זיא
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 יד טָא, :טגָאז ןוא ךעליירפ ןצנַאגניא קירוצ טמוק קידָאד רעבָא ."טעגרהעג םיא ןעמ

 -סטפאשטריוו םייב םורא ךיז ןעיירד ,ןשטייד עטנפַָאוואב ,ענעמוקעגנָא סָאװ רָאנ עלַא

 ןוא ןעשעג טשינרָאג טעוו'ס זַא ,טגָאזעג ןוא טסירגאב ךימ ןבָאה ייז ןוא טנַאדנעמָאק

 סקידָאד טָאה זדנוא ."הרוחס ךָאנ ןילרעב ןייק ןרָאפ ןענעק ןדיי ןלעוו ןכיגניא רָאג זַא

 סופ סנעמעוו סקופ א יװ טליפרעד ןדיי ךיז ןבָאה טציא .טקיורַאב טשינ ןיוש הרושב

 .ןפיולטנַא ןוא סופ ןייז ןעשזירגוצּפָא טיירג זיא רע ןוא עקטסַאּפ ןיא טרעמַאלקעגניירַא זיא'ס

 ןפיול וצ טיירג ןעוועג טשינ דיי רעציווָארבמָאד םוש ןייק טלָאװ רעירפ העש ייווצ טימ

 ןלעוו עלַא ןטלָאװ רעטציא .דסח ןשיניַארקוא-שטייד ןפיוא עקירעביא יד ןזָאלרעביא ןוא

 רעקרַאטש לָאמ ןביז הנבל יד טָאה טכַאנ רעכעלקילגמוא רענעי ןיא ,רעבָא .ןפיולעצ ךיז

 טיהעג טרעוו ָאטעג רעד ןוא .סנקלָאװ ןָא ,רָאלק ןעוועג זיא למיה רעד ןוא ןטכיולעג

 ןוא ןריוורעסבָא ךעלמיצקש ןוא סעטיוג ןוא םיוג .ןסקיב טימ םירמוש ךרוד רָאנ טשינ

 ןענערב :ףמַאק םוצ ןטיירג טנעקעג ךָאנ ךיז ןעמ טָאה ןטכענ .ָאטעג ןיא ןיירַָא ןקוק

 .טקיטעפשרַאפ ץלַא ןיוש ןעמ טָאה טנייה ,ןרעוו טעגרהעג ןוא ןענעגרה ,ןדניצ

 סואימ זיא רע זַא ,טגייצרעביא ךיז טָאה ווַאסוטאמ קידָאד ןעוו ,ירפ סנגרָאמוצ

 טשינ ןיוש זיא ןוא םס ןעמונעגנייא רע טָאה ,ןרָאװעג טכַאלעגסיוא ןוא טרַאנעגּפָא

 ןייז טמסעגּפָא ךיז טָאה םיא טימ ךיילגוצ .גנולייצ רעניימעגלַא רעד וצ ןעגנַאגעג

 .רעטכָאט עדנילב ריא ןוא רעטסעווש

 -ָאטעג עשידיי יד ראפ עטצעל יד ןעוועג זיא ךַאווטימ ףיוא קיטסניד ןופ טכַאנ יד

 -רַאפ יו ףיוה וצ ףיוה ןופ ןוא זיוה וצ זיוה ןופ ןפָאלעגמורַא ןענעז ןשטנעמ .רעניווונייא

 רעזייה עשיוג עקימורַא יד ןיא ךיוא .ךיז טימ ןָאט וצ סָאװ טסווועג טשינ ןוא עטמס

 עשיניַארקוא יד ןצנַאט ןוא ןעגניז טרָאד .גנוגעוואב עסיורג ַא ןעוועג זיא ןפיוה ןוא

 סע .לקַאטקעּפס-טולב ןקידנגרַאמ םוצ החמש טימ ךיז ןטיירג ייז .סעסקיש ןוא םיצקש

 ,טרעדָאפ ןעמ ןוא סעקינטַארנדוי יד ןופ רעזייה יד וצ טפיול ןעמ .למוט רעד טגייטש

 רַאסימָאק-סטיבעג םוצ ברוקמ ןוא רעריפ-תונתמ רעד יקסלאבא .ןָאט סעפע ןלָאז ייז

 ןיא ןשטנעמ ןקעוו וצ הפצוח א, :טגָאזעג יוזא טָאה ןוא רענעפָאלשרַאפ ַא סיורַא זיא

 ןגרָאמ טמוק ןוא ןפָאלש טייג ? ענעגושמ יוו םורַא ריא טפיול סָאװ !טכַאנ רעד ןטימ

 ןדייא :טגָאז ,טַארנעדוי ןופ שאר רעד .,ןָאסרעביל למהרבא ןוא ."גנולייצ רעד וצ ירפ

 רעבָא ביוא .עקידעבעל ןזָאל קירוצ ןוא ןלייצרעביא זדנוא טעוו ןעמ ?ריא טלמוט סָאװ

 ןוא ןעגנעהפיוא ןוא ןפאכ ענעפַאלטנַא יד ןעמ טעוו ,ןפיולעצ וצ ךיז ןריבורפ טעוו ריא

 ןופ םוא ןפיול ססעלק ןוא ןראגנדליג םייח ."טולב ןיא ןייגפָא טעוו לטעטש עצנַאג סָאד

 ןעמ טעוו גנולייצ רעד ךָאנ לייוו ,ןפָאלש טייג, :ןייא ןהנעט ןוא ןטייווצ םוצ םענייא

 ."טעברַא רעד וצ ןייג ןפרַאד

 ,ןשטנעמ קיסיירד ךרעב ןופ עפורג ַא ,רימ ןוא ןפָאלש ןעגנַאגעג טשינ ןיב ךיא
 ,טרָאד ןופ ןוא זיוה סבייל הנח וצ זייווקיצנייא ןעגנַאלרעד וצ ךיז טעווענַאלפעגסיוא ןבָאה

 ,דלַאװ ןיא -- טרָאד ןופ ןוא ןיירָא דלעפ ןיא ךיז ןעמוקַאבסיורַא סַאג ענשטינלָאב ךרוד

 רעדעי ,ץַאלּפ ןטמיטשאב ןפיוא ןעמוקעגפיונוצ ךיז רימ ןענעז העש רעטמיטשַאב רעד וצ

 עסייוו ַא יד טימ סָאג ענשטינלָאב ןייגרעביא .ךעלייל ןסייוו א ןיא טלקיוועג ,קַאּפ ַא טימ
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 ,יורפ ןייז ןוא גרעבנעטָאר קענַאי .טיוט םוצ קיניזטסּוװַאב ןייג ןסייהעג טָאה קעּפעג

 ,ָאטעג ןופ ןעמוקַאבסױרַא ןַאד עקַאט ךיז ןבָאה ,קעּפעג ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה עכלעוו

 זיא'ס זיב ,ךיז ןשיווצ טריטוקסיד ןוא טלקנעווקעג גנַאל ױזַא ךיז ןבָאה עקירעביא עלַא

 טריפעגּפָא ייז ןוא ןדיי עלַא טּפַאכרַאפ טָאה עכלעוו ,סעצניַארקוא עפורג ַא ןעמוקעגנַא

 סנגרָאמוצ זיב טרַאּפשרַאפ ןטלַאהעג ייז ןעמ טָאה טרָאד .טמַאזייצילָאּפ ןשיניַארקוא םעד וצ

 ערעייז ןָא ןיוש ,ץֶאלפ-עיצוקעזקע םוצ ןבירטעג עטשרע יד ייז ןעמ טָאה ןַאד ןוא ירפ

 ,ץַאלּפ ןפיוא קידנעייטש ןיוש .טביורעגוצ ץלַא ,לכ םדוק ,טָאה ייצילָאּפ יד לייוו ,קעפ

 טריזינַאגרָא ךָאד בָאה ךיא לייוו ,תומוערת קרַאטש רימ ףיוא טַאהעג ןדיי יד ןבָאה

 ,קעּפעג יד ןרָאלרַאפ ייז ןבָאה ,סע טסייה ,רימ בילוצ ןוא ,ןפיולטנַא םוצ עּפורג יד

 טכַאנ רעטצעל רענעי ןיא טגַאוועג ןבָאה עכלעוו יד ןשיווצ ןופ ןברק רעטשרע רעד

 טווורפעג טָאה רע .קושטוואמ ַאנָארָאװ ןעוועג זיא ,ָאטעג ןופ ןעמוקַאבוצסיורַא ךיז

 ןסָאשרעד טרָאד זיא ןוא סַאג רענשטינלָאב רעד ןיא ףיוה ןייז ןופ ךיז ןּפַאכרעבירַא

 -רעד ןדנעטשמוא עכעלנע ייב זיא ,םעדייא ס'גראב ןופ עבייל ,רעדניב קיציא .ןרָאװעג

 עגנַאל ךשמב דידי ןוא ןכש א סנייז ,טנַאיצילָאּפ ןשיניַארקוא ןַא ךרוד ןרָאװעג ןסָאש

 ןכָאװ רָאּפ א טימ זיא רעטומ סרעדניב קיציא זַא ,ןענעכייצרַאפ וצ יאדכ זיא'ס .ןרָאי

 ךשמב ןידניירפ ַא ,עטיוג א ,עטנַאקַאב עטוג ַא סריא ךרוד ןרָאװעג טריצָאװָארּפ רעירפ

 לָאז יז זַא ןוא ףליה ןגיילרָאפ ריא וצ ןעמוקעג גָאט א םענייא ןיא זיא יז .ןרָאי עגנַאל

 רעדניב יורפ יד טגערפ ,סעומש ןופ ףיול ןיא ..,ןכַאז עריא עלַא ןטלַאהַאבסיוא ריא ייב

 ? ןדיי ןופ םיאנוש עשידיי עקיטולב עכלעזַא ןרָאװעג םיוג יד ענעז יאמלה ,עיוג רעד

 טעוו ןעמ םערָאװ ,תיבה-לעב ןביילב טשינ ָאד טעוו רעלטיה זַא ,ןסיוו ךָאד ןפרַאד ייז

 : לוק ןפיוא סיוא עטיוג יד טפור ,דייר יד טרעהעגסיוא .טענַאד ןופ ןסיוטשקירוצ םיא

 ,רעביא ץלַא טיג ןוא ייצילָאּפ רעד ןיא קעװַא ךיילג טייג ןוא ?ַאקווודישז ַאווישרַאּפ,

 תושקב ליפ ךָאנ ןוא ימ סיורג טימ .טלעפעג טשינ ןיוש ןבָאה ןשינעלמוט ןוא תורצ ןייק

 ןטימ םיוק שממ ,עטסרודעצ א רעדניב יורפ יד ןעמוקַאבסיורַא ןעמ טָאה תונתמ ןוא

 .ןבעל

 םיא טנעה ענייז טימ טָאה רעכלעוו ,ןכש סרעדניב קיציא ,טנַאיצילָאּפ רעד טָא ןוא

 טלעג ךס א ןענופעג ןדיי םעד ייב טָאה רע זַא ,טמירַאב ךָאנרעד ךיז טָאה ,ןסָאשרעד

 ,ןכַאז יד ןיא

 רָאנ יוו .גיוא ןייק טכַאמעגוצ טשינ ָאטעג ןיא שטנעמ ןייק טָאה טכַאנ עטצעל יד

 -ריפ עצנַאג יד טָאה ,1942 טסוגיוא ןט26 ןופ ןגרָאמירפ ןיא ,טניישעגפיוא טָאה ןוז יד

 רעד רעביא ןטָאשעגסױרַא ךיז אטעג ןופ עסַאמ-ןשטנעמ עקיפעק טרעדנוה-יירד טנזיוט

 ,ןבירטעג ייז טָאה עיכיטס יד .זיוה סבר ןזיב ,רעיומ סעיסָאי-בקעי ןופ סַאג רעיאנטסאלאוו

 זַא ,רעה ךיא .טשינ יצ ןלייצ ָאי טעװ ןעמ יצ סנייא ץלַא ןעוועג ייז רַאפ ןיוש זיא'ס

 ךיא .ָאטעג ןופ ןסירעגסיורַא ןשטנעמ קילדנעצ עכעלטע ךיז ןבָאה טכַאנ רעד ןופ ךשמב

 ּוװ ןטרָאג ןיא ןגיל ייז ןוא ןסָאשרעד ןעמ טָאה ןגרעבנענָארק ןוא ןיקסנַאשלָא זַא ,רעה

 ,רעמָאיעג א ,ןייוועג שירעטסיה ַא ךיז טרעה טרָאד ןוא ָאד .טולב רעייז ןקעל םיריזח

 יד ןוא יורפ יד .ַאנָארָאװ ןברק ןטשרע םעד ןעז ןעגנַאגעג ךָאנ ןיב ךיא .רעדליפעג 8
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 ?וו-זטסיירט עשירַאנ רֶאּפ ַא טגָאזעג ךָאנ ייז בָאה ךיא .גורה ןרעביא ןענייוו רעדניק

 .ןייז רבקמ םיא ןוא רבק א טרָא ןפיוא ןבָארגסיוא טהצעעג ןוא

 ןוא םלוע ןשיווצ םורַא ןפיול ,עטמַאַאב ןוא ייצילָאּפ ,טַארנדוי ןופ רעדילגטימ יד

 ,ךיא עזרעד םיצולפ .גנולייצ רעד וצ תיבדףלא ןטיול ןלעטשסיוא ךיז לָאז ןעמ ,ןענדרָא

 ןשטייד עטנפָאװַאב עפורג א ןיירַא ךיז טסייר עסַאמדןשטנעמ ןופ רעטנעצ ןיא זַא

 דַארַאּפ ןשירעטילימ ַא וצ יוו ,עטצופעגסיוא טוג ,סעקשטנעה עסייוו ןיא ,(ךרעב 40)

 ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה םלוע רעד .גנונעדרָא ןכַאמ ןָא ןביוה ןוא

 ןופ עפורג ַא ךָאנ ןגיוא יד רַאפ טקעלּפטנַא ךיז טָאה ָאד רָאנ .תורוש יד ןכיילגסיוא

 ןבָאה טנעמָאמ ןבלעז םעד ןיא .ןטסיצילָאּפ עשיניַארקוא עטנּפָאװַאב טרעדנוה רֶאּפ א

 טימ ,סעטרעיופ ןוא ןרעיופ רעטנזיוט טרירטנעצנָאק ןסַאג עשיוג עקימורַא יד ןיא ךיז

 .ביור ןטצעל ,ןסיורג םוצ עטיירג -- קעז ןוא רענעגעוו

 ,ןשטייד יד ןבענ טלעטשעגסיוא ךיז ןבָאה טייל-ייצילָאּפ עשידיי יד ןוא טַארנעדוי רעד

 לוק סָאד טכליהעגּפָא טָאה םיצולפ .טרעדינעגּפָארַא לָאמַא טימ טָאה טייקליטש עטיוט ַא

 זדנוא טימ ָאד ןליוו ייז סָאװ ןשטייד יד גערפ !גרעבנעטַאר, :"ןלעג םעד, לאומש ןופ

 .גנוטרַאװרעד ןיא טרעווילגרַאפ ןבילבעג ןענעז עלַא ."ןכַאמ

 ןעגנַאגעגסיוארָאפ זיא גנולײטּפָאדָאּפַאטסעג רעשישטייד רעד ןופ טנַאדנעמָאק רעד

 וצ טגָאזעג ןוא רָאה א ּפָאק ןייז ןופ ןסירעגסיורַא ,טכיילגעגסיוא ךיז ,טירט רָאּפ ַא

 -רַאפ ָאד יד ןופ םענייק טעוו ענירָאה עקיצנייא-ןוא-ןייא ןייק, :ןושלה וזב ןגרעבנעטָאר

 טנגעגמוא ןופ ןדיי עלַא .ןריסאפ טשינ סטכעלש ןייק םענייק טעוו'ס .ןלעפ טשינ עטלמַאז

 ןטַאטשרַאװ עקיזיר עיינ טיובעגסיוא ןבָאה רימ ּוװ ,ענרַאס ןיא טרירטנעצנָאק טציא ןרעוו

 יד ןוא .ענרַאס ןייק ןעגנערב ןעמעלַא ךייא ןלעוו רימ .טנעה-סטעברַא ןלעפ טרָאד ןוא

 טרָאד ןוא ןעגנערב ןיהַא ךיוא רימ ןלעוו ָאטעג ןופ ןפָאלעצ טכַאנייב ךיז ןענעז עכלעוו

 ."ןעגנעהפיוא ךעלטנפע ייז

 ןוא "בוט לזמ, ךיז ןשטניוו ןשטנעמ .עסַאמ עצנַאג יד טּפַאכעגמורַא טָאה דיירפ ַא

 רעדעי .דיירפ ראפ ןענייוו ןוא ךיז ןשוק ,רעזדלעה יד ףיוא ןטייווצ םעד רענייא ןלאפ

 .דייר עטוג ענייז רַאפ לוויטש סשטייד םעד ןשוק וצ טיירג זיא רענייא

 ןיא ןעזעג ןבָאה ןשטנעמ .החמש עטרַאנעגּפָא ענעי ןביירשַאב וצ רעווש זיא סע

 טָאה ןעמ סָאװ ץלַא ןסעגראפ ןעמ טָאה טונימ ןייא ןיא .סנ א ,הלואג א ,קילג א : םעד

 -עביא עריא טשוק ,ךימ טשוק ןוא םורַא ךימ טּפַאכ עמַאמ ןיימ .טבעלעגכרוד טציא זיב

 טצעי ָאד בָאה ךיא ןעוו, + טגָאז ןזא עלייוו א ךיז טכַארטרַאפ יז .רעטכעט ןוא ןיז עקיר

 טימ ןעמונעגוצ ןוא טריזיליבָאמ ןבָאה ןטעיווָאס יד עכלעוו ,רעדניק עקירעביא עניימ

 ."עצנַאג ַא ןעוועג החמש ןיימ טלָאװ ,ךיז

 : ןגירשעג יז טָאה קירוצ העש עבלַאה א טימ טשרע ! עמַאמ עטרַאנעגּפָא .ערעייט ,ךָא

 טציא ."ןעמַאזוצ ןייז בורג ןיא טולב רעזדנוא לָאז ,רימ ןבענ עלַא ךיז טלַאה -- רעדניק,

 סױרַא דניק ַא ריא ייב טגעלפ סע ןעוו לָאמַא יוו ,טייקיּור ַאזַא טימ זדנוא ףיוא יז טקוק

 .קנערק רערעווש א ןופ

 ךיא בָאה יורפ יד .תמ א יוו לעג זיא רע .עלהחפשמ ץנַאג ַא זדנוא ןבענ טייטש טָא
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 ,עטלפענקרַאפ ןייק טשינ ,טרעביושעצ יז זיא טציא .ענעדיי עשידלעה א יוו טנעקעג

 .טרענייטשרַאפ -- ןגיוא יד .טענילס ןוא טמירקרַאפ ,טזַאלעגּפָארַא סריא ליומ סָאד

 יֹזַא טָאה שטייד רעד רָאנ יוו רעבָא .רעדניק עריא ףיוא וליפַא טשינ ןיוש טקוק יז

 -געמַאזוצ יורפ יד טָאה ,זדנוא טימ ןעעשעג טשינרָאג טעוו סע זַא ,טגָאזעגוצ ךעלרעייפ

 ףיוא טביוה ,םענייא ןדעי םורַא טּפַאכ יז ,ליומ ריא טכיילגעגסיוא ,רָאה עריא ןבילקעג

 ."ןבעל רימ ,טָאג ןעקנַאד, : טיירש ןוא טכַאל ,טנייוו ןוא טשוק ,רעדניק עניילק

 ,טלייצרעד רימ ןעמ טָאה ,ןטידנַאב ענייז ןוא ןרעלטיה ןגָאירַאפ ןכָאנ ןיוש ,רעטעפש

 -עגנָא ןיטסעראק ןיא טָאה ,גנולייטפָא-ָאּפאטסעג רעד ןופ טפיוה רעד ,חצור רעד טָא וא

 ןדיי ןגָאינעמַאװצ טגעלפ ןעמ ןכלעוו ןיא ,טוטיטסניא-דרַאמ ןלעיצעפס א טימ סטריפ

 "רעד טרָאד טגעלפ ןעמ .ןדָאטעמ-טיוט ענעדיישראפ ייז רעביא ןריטנעמרעפסקע ןוא

 ,ןריטנעמירעפסקע רעדיוו ןוא ןּפַאכ ןוא ןגלָאפרַאפ ךָאנרעד ןוא ןפיולטנַא וצ ןכעלגעמ

 דיי ַא טריגַאער סע יוו ןוא םיא ןדרָאמ םייב דיי רעטעדליבעג ַא טריגַאער סע ױזַא יוו

 ,רעקנעדיירפ א -- ױזַא יוו ןוא דיי רעקיביולג ַא טיוט םוצ טייג סע יוזַא יוו .עסַאמ רעד ןופ

 ןענעז יצ ןוא ,טיוט ןראפ ןהעש עטצעל יד ןיא תונברק יד ףיוא ךיז ןריפ סע ױזַא יוו

 .דנאטשרעדיוו א ןלעטש וצ קיעפ ךָאנ ןַאד ייז

 לָאר ןייז טליפשעגפַא שיטסיטרַא טָאה רעכלעוו ,רעקנעה רעטריניפאר רעד טָא

 ,רעטוג ןוא גָאלָאכיסּפ רעטלושעגסיוא-טוג א ,הארנכ ,ןעוועג זיא ,"עקנירָאה, רעד טימ

 קימימ-ריקליוו עטריסערדסיוא יד .,עזָאּפ עטכַאמעג ןייז .רעדרעמ-ןסאמ רעטריציטקַארּפ

 ןַא טַאהעג ןבָאה -- דייר עסיז עשירָאטַאטיצער עטריטנעצקַא יד ,עיצַאלוקיטסעשז ןוא

 ךיג רָאג ךיז טָאה םלוע רעד .טקיורַאב ןעמעלַא ןבָאה ןוא גנוקריוו עכעלנייוועגרעסיוא

 טָאה עפורג עטשרע יד .תיב-ףלא ןטיול ןפורג ןיא טלעטשעגסיוא ןוא טריזינַאגרָא

 -כרָאהעג ןוא טרינילפיצסיד טָאה יז ןוא לַאזקָאװ םוצ ןרישרַאמ וצ לעפַאב א ןעמוקַאב

 ךרוד זיא ןוא טַארנדיי ןופ ,בוטש סנאשיילפ קיציא ןופ ,ה"ד ,טרָא ןופ טרירעג םַאז

 .קרַאמ םוצ סיורַא לסעג סרעווארג

 סיורא ןענעז ייז .בוטש סבר ןבענ ןיוש ,ןפורג עקירעביא יד טרירעג ןבָאה םעדכָאנ

 וצ ךיילג ,סַאג-ייסָאש רעד ךרוד ןוא קרַאמ םוצ רעטייוו ךיוא ןוא סאג-טפיוה רעד וצ

 ,לַאזקָאװ םוצ ןוא לימ סנַאמרָאב

 טעברַא ףיוא ענרַאס ןייק ייז טריפ ןעמ זַא ,טגייצרעביא ףיט זיא םלוע רעצנַאג רעד

 ןָא ןיוש ךָאד ןעמ טּפַאט שטייד ןופ הלפמ יד לייוו ,ךַאז עקילייזוטייצ ַא זיא סָאד זַא ןוא

 סָאד -- ? הרימש רעקרַאטש רָאג ַא טימ זדנוא טריפ ןעמ ,סָאװ אלא .טנַאה רעד טימ

 ןעװערדנָאלּפ ןוא ןעװעבַאר םיוג יד סָאװ סָאד ןוא .רעגייטש סשטייד םעד יױזַא ןיוש זיא

 ןעמונעג טָאה ןדיי ענָאלַאק יד רָאנ יו .טשינ םענייק טרא ,רעזייה עטזָאלרַאפ יד ןיא

 ןוא חטשיַאטעג ןיא ןסירעגניירַא ךיז םיוג רעטנזיוט ןבָאה ,לַאזקָאװ םוצ ןרישרַאמ

 ןבָאה ייז רָאנ סָאװ ןוא טנַאװעג-טעב ,לבעמ יד : רעזייה יד ןופ ןגָארטסױרַא ןביוהעגנָא

 ענעדָאלעגנַא ןייטש לרעיומ סעבילט לסָאי םורַא יוו ןעזעג ךָאנ בָאה ךיא .ןענופעג טרָאד

 טזייו .ןטייוצ ןטימ רענייא ךיז ןגָאלש םיוג יד ןוא סטוג ןוא בָאה שידיי טימ ןרופ

 ןביולג ןדיי :טנַאסערעטניא ןוא .ביור םעד ךיז ןשיווצ ןלייטעצ טנעקעג טשינ -- סיוא
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 לַאװָאק רעד ,רעיקציר רשא שיגרענע ױזַא טזיירפש ,לשמל ,טָא ...ןעמוקוצקירוצ ץלַא ךָאנ

 טרַאה ךָאנ זיא טסורב ןייז רעבָא ,ןגיובעגנייא סָאווטע ןיוש זיא עציילפ יד .ןרבג ַא ,דיי ַא

 ןסיוועג א ןיא .סעמעדייא ןוא רעטכעט ,ןוז ןייז טימ הרוש ןייא ןיא טייג רע .קיטפערק ןוא

 סעטיוג ןוא םייוג רעיקציר עפורג א יו סנטייוורעד ןופ טקרעמַאב רע טָאה טנעמָאמ

 קיצפופ ןוא ןסקַאוועגפיוא ןעמַאזוצ רע זיא םייוג יד טימ .קעז עטביורעגנָא עלופ ןפעלש

 ,"וטַאכ ּויָאמ עיטישזערעב ,יצטַארב ייא, .םענייאניא ייז טימ טבעלעג רע טָאה רֶאי

 רעטושפ ,רעקיזָאד רעד ...ןפורעגסיוא ייז וצ רע טָאה -- "בוטש ןיימ ּפָא ס'טיה ,רעדירב,

 טרישרַאמ ןטונימ ענעי ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ערעדנַא רעטרעדנוה ךָאנ ןוא דיי-ספרָאד

 רעטצעל רעייז זיא סָאד זַא ,ןלעטשרַאפ טנעקעג טשינ ךיז ןבָאה ,לַאזקָאװ םוצ ןעמַאזוצ

 .טיוט םוצ געוו רעד ,געוו

 -- ןרָאװעג טנדָאלרַאפ ,לַאזקָאװ םוצ קידנעמוק ,ןענעז סעפורג עטשרע יד ןעוו ,רעבָא

 ןסָאלשרַאפ שיטעמרעה ןוא סַאפ ןיא גנירעה יוו סענָאגַאװ-טסַאל ןיא -- תיב-ףלַא טיול

 רעד וצ זדנעג טריפעג ױזַא ןרעוו ךעלטנגייא זַא ,ןעזעגמורַא ךיז עלַא ןבָאה ,ןרָאװעג

 ןביוהעגנָא לַאזקָאװ ןופ ךיילג ןבָאה ןשטנעמ .טעברַא ףיוא ןשטנעמ טשינ ןוא הטיחש

 ןיא קידנעייז ךָאנ ,טָאה ,"פ, עפורג רעזדנוא .ןסישכָאנ -- ןשטייד יד ןוא ,ןפיולטנַא

 טרישרַאמ ןבָאה רימ ןוא רעוועג-ןענישאמ ןופ ןלַאנק סָאד טרעהעג ,קרַאמ ןפיוא ,לטעטש

 .עטגערעגפיוא ןוא עטרעדורעצ רעייז

 טיוט םענופ ןפיולטנַא סָאד .בי

 ןעמ זַא ,ןעזרעד רימ ןבָאה ,קירב רעד זיב ןעגנַאגרעד זיא "פ, עפורג רעזדנוא ןעוו

 דאב ,סַאג ןטייז עדייב ןופ רעטיילגאב ערעזדנוא ,סעצניַארקוא יד טָא .ּפָא זדנוא טרַאנ

 טשינ ןבָאה ,זדנוא וצ טעדנעוועג ןענעז סָאװ סרעפראוונליוק ןוא ןסקיב טימ עטנפָאװ

 ןופ ןלַאנק סָאד רימ ןרעה חטשילַאזקָאװ םוצ קידנעמוקוצ .סטוג ןייק טגָאזעגסיורָאפ

 םידיחי יוזַא יו ןעעז רימ .ןשטנעמ עזָאלספליה ןופ ןרעמָאי סָאד ןוא רעוועג-ןענישַאמ

 יד טָא לַאזקָאװ םוצ ךיז ןגָאא לטעטש ןופ ןוא ,לַאזקָאװ ןופ ןפיול סעפורג עניילק ןוא

 ךיא עז טָא .ענעּפָאלטנַא יד וצ גול ןרעביא ןסיש ןוא רעניַארקוא ךיוא ןוא ןשטייד עלַא

 .זרעוו ןסָאשעג טשינ ןליוו ייז זַא ,טיירש ןוא ךיז טפעלש ןדיי עקנַארק עפורג ַא יוו ךיוא

 ,רעמורק רעד לקנַאי זיא טָא .שטנעמ רעטיוט ַא ,שממ ,ןאמדירפ רערעל םעד עז ךיא

 ענעסָאשעגרעטנוא ןַא יו טמורב רע ןוא רע זיא רעקנַארק א ,עינטיפירט ןופ לֶאווָאק רעד

 רע .טעלעקס א שממ ,סעקנמחנ רתלַא ,ןמחנ טנעה יד רעטנוא ןעמ טפעלש טָא .היח

 ."ןסיש אד ךימ ןלעוו רעדרעמ יד לייוו ,רעביא טשינ ךימ טזָאל ךעלרעדניק, : טיירש

 ,ליוק יוו ץרַָאווש זיא ןיילַא רע ןוא יורפ עקנַארק ןייז טריפ ןוא גרעבנזייא לטָאמ טייג טָא

 םיא טוט ,לטנַאמ םענרעטופ ןייז סיוא רע טוט קירב רעד ףיוא .סייוש טימ ןסָאגַאב

 רעד .קירב רעד ןופ שטנערַאּפ רעד ףיוא קעװַא גייל א לענש םיא טיג ןוא לסיירט ַא

 .טירט ייב טירט ןעייג ייז ,יורפ עטיוט-בלַאה עטלַא ןייז ךיוא טריפ גרעבנטָאר רעטלַא

 .רָאי טרעדנוה עצנַאג טימ ןרָאװעג רעטלע עדייב ייז ןענעז טנייה זיב ןטכענ ןופ זיולב
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 טָא, : ריִמ טכַארט ךיא .רבק ןופ סױרַא טבָארג ןעמ עכלעוו ,ענעברָאטשעג סיוא ןעעז יױזַא

 ? "ענרַאס ןיא ןטַאטשרַאװ-סטעברַא יד וצ ךיוא ןעמ טריפ םיתמ יד

 קירב רעד רַאפ ןוא ןקָארשרעד קרַאטש ןענעז ןדיי עקידנרישרַאמ עלַא יוו עז ךיא

 געווסיוא ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,ןטייווצ םעד רענייא רעביא טיג ןעמ ןוא ןייטש עלַא ןביילב

 עז ךיא .סנ ַא ןעשעג טעוו רשפא .ןײרַא דלַאוו ןיא ןפיולטנַא ךרוד ןעוועטַאר ךיז זומ ןעמ

 רע טקַאה ,טעפמיא ןצנַאג ןטימ ןוא ל"ז רעבוד םייח ,עטַאט ןיימ טפיול טָא .ןפיול עלַא יוו

 דיז םיא טפלעה ,םירמ ,עמַאמ ןיימ .ןטָארד עקידלכעטש יד ןיא םינפ ןטימ ןיירָא ךיז

 עז ,לימ סנאמראב םעל קידנפיולייברַאפ .קירוצ ןוא סיורָאפ ןפיול עדייב ןוא ןביוהפיוא

 ןיא טלעג םיא טרַאּפש ןוא טנַאיצילָאּפ ןטנּפָאװַאב א טימ טדער ןייטשגנוי לדָאד יוו ךיא

 ןרעביא רעבירַא טפרַאוו קושטינסַארקרוַאדנַאל לבייל יוו ךיא קרעמַאב טָא ,ןיירַא טנַאה

 ,קירוצ רעדיילש ַא דניק סָאד טיג יוג רעד ןוא ,ןיירַא ףיוה ןיא יוג ַא וצ עלעדיימ ןייז טיולפ

 ךיז רעדניק ןוא יורפ ןיימ טימ ךיא ריבורפ ,סַאג רעיטסערעב ףיוא ,לימ סנאמראב ךָאנ

 ןיא סעלדיוו ענרעזייא טימ םיתב-ילעב יד ןעייטש סע רעבָא ,ןיירַא דלעפ ןיא ןסיירכרוד

 ןוא ףיוה ןטרעפ ןיא ,ןטירד ןיא ,ןטייווצ ןיא ךיא ריבורפ .ךרוד טשינ ןזָאל ןוא טנעה יד

 -רַאּפ ,וטספיולטנַא סָאוו, :יירשעגסיוא ןַא טימ ןסיוטשעגקירוצ רימ ןרעוו םוטעמוא ןופ

 ןשטנעמ ןוא ּפָאק ןרעביא ןעמושז ןליוק יד ןוא *!לעביהָאּפ ןייד ףיוא ייג ? דישז רעוויש

 ,קלָאפרָאפ ַא טפיול טָא .םימשה בל דע ןייגרעד רעמָאיעג רעד ןוא ןצכערק סָאד .ןלַאּפ

 יז ןוא רעוועג-ןישַאמ ןופ ןליוק קילדנעצ א טמוקַאב רע .טנעה יד רַאפ טסעפ ךיז טלַאה

 טרעק ןוא יירשעג א טיג ,רעטעמ ןעצ א ךָאנ ּפָא טפיול ןוא טנעה יד טימ שטַאּפ ַא טוט

 .רעביא ךיז

 ,טנַאה רעטייווצ רעד טימ רעדניק עדייב יד ןוא טנַאה ןייא טימ יורפ ןיימ טלַאה ךיא

 ןקיטייז א ןיא טעשטַאקעגּפָארַא ךיז רימ ןבָאה ןעמַאזוצ עלַא .ןרעווּוצנָא טשינ ךיז ידכ

 רעד וצ זיב ,סַאג רעיטסערעב סיואגנעל ,ךיוב ןפיוא ןכירק רימ ןוא לַאנַאק ןקיצומש

 עפיט ןיא ןיירַא ךיז ןשטעווק ,דלעפ ןיא רעבירַא ךיז רימ ןּפַאכ ןטרָאד ןוא עצילּפַאק

 ןבילבעג ןענעז רימ ןוא .סעיטעב יד טימ ךיז ןקעדרַאפ ,ןטײב-לפָאטרַאק ןשיווצ סעשזעמ

 .ןגיל ױזַא

 ןופ ץרַאװש ןענעז ,דלַאװ רעקסווָאראקוד זיב ,רעדלעפ רעציווֶארבמָאד עטיירב יד

 ,יירעסיש ַא זיא דלעפ ןרעביא .ךָאנ ייז ןגָאי םייוג םתס ןוא ײצילָאּפ .ןפיולטנַא ןדיי .ןשטנעמ

 ןטנַאיצילָאּפ ןריפ טָא .ןגָאלשעג ןוא טגָאיעג ןרעוו ייז .ןדיי עטּפַאכעג ןיוש ןעמ טריפ טָא

 .ןעוועג ױזַא עקַאט תמאב סע זיא רשפא ןוא ,רימ ךיז טכוד סע .ןדיי קיצפופ ןופ עּפורג ַא

 זַא -- רעטעמ טרעדנוה ייווצ א ךרעב ייז ןופ טלײטעגּפָא ךימ טָאה טרָא-גיל ןיימ ןופ לייוו

 ,יורפ ןייז טימ ,ןרהא ,רעדורב ןיימ ,רעטומ ןוא רעטָאפ ןיימ ךיא עז ,עפורג רעד ןשיווצ

 רימ .טנַאה רעד ףיוא דניק ריא טימ עלהוח ,רעטסעווש ןיימ ,ךעלרעדניק עדייב ןוא לרעפ

 ןלָאז -- ,טשינ ךיז טלייטעצ ,יןעלרעדניק, : לוק סעמַאמ ןיימ רעה ךיא זַא ,ךיוא ךיו טכוד

 ךיא ."ריכזמ ינא יאטח תא, -- דימת ןוא ."ןעמַאזוצ ןגיל רענייב סנעמעלַא ערעזדנוא

 ךָא ןסױטשעגנָא ךיז ןוא ןפָאלעג זיא רעטַאפ ןיימ ןעוו ,קירב רעד ייב : דניז עניימ ןָאמרעד

 יוו ןוא ןדיי קיצפופ יד טריפעג טָאה ייצילָאּפ יד ןעוו ,רעהכַאנ ןוא ןטָארדלכעטש יד
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 בָאה ,החפשמ רעצנַאג ןיימ טגָאלש ןעמ ןוא טריפ ןעמ זַא ,טכודעג רימ ךיז טָאה ,טגָאזעג
 ןַאד ןגעלעג ןיב ךיא ןוא ךעלרעדניק עניימ ןוא יורפ ןיימ זיולב טַאהעג ןעניז ןיא ךיא
 ןוא ןבעל וצ ןליוו רעד ןעוועג זיא קרַאטש ױזַא .ןגיוושעג ןוא ןטײב-לּפָאטרַאק יד ןשיווצ
 .ןבעל ןביילב סָאוו יד וצ האנק יד קרַאטש ױזַא

 ,ךיז טכוד רימ .אנקמ ייז ןיב'כ ןוא דלַאװ ןבענ ןיוש ןענעז עכלעוו ןדיי סעגנעמ עז ךיא
 סקעז ַא ךָאנ רשפא ,דלַאװ םוצ ךלהמ א ךָאנ גיל ךיא ןוא עטעװעטַארעג ןיוש ןענעז ייז זַא
 זַא ,טסווורעד ךיז ךיא בָאה רעטעפש .ןטידנַאב ןעוועשוב חטש ןרעביא ןוא רעטעמָאליק
 ,תמא ..ָאטעג ןיא קצָאסיװ ןייק ךיילג ןפָאלטנַא ןשטנעמ טרעדנוה טכַא ןענעז קירב ןופ
 רעבָא ,ןעמונעגפיוא ךעלרעדירב ןוא םערַאװ רעייז ייז ןבָאה ָאטעג ןיא ןדיי רעקצַאסיוו
 ייווצ ךרעב .ןעמַאזוצ ןדיי רעקצָאסיװ עלַא טימ םוא ייז ןעמוק רעטעפש ןכָאװ ייווצ

 עקנינָאמיציפ יד .דלַאװ ןרעביא טיירדעגמורַא געט עכעלטע ךיז ןבָאה ןדיי טרעדנוה
 ןיא ןגיל טזָאלעג ךעלמיפוג עזייוט יד ןבָאה סעמַאמ יד ןוא ןברָאטשעצ ןענעז ךעלרעדניק
 טרָאד ןענעז ןוא ןיירא לטעטש ויא טרעקעגמוא ךיז טנעה עקידייל טימ ןבָאה ייז .דלַאוו

 .ןרָאוועג ןסָאשעצ

 ,רעגָאװש רעד ןוא עקניח ,רעטסעווש ןיימ : טלייצרעד רעטעפש רימ טָאה יוג ַא
 זיא געט רָאּפ ַא ךָאנ .דלַאװ ןרעביא טעקנָאלבעג ךיז ןבָאה ,רוטרַא-טרָאּפ ןופ ,ןיוועל גילעז

 ןבָאה ןַאד .עמַאמ-עטַאט ןופ טנעה יד ףיוא סירוסי ןיא ןעגנַאגעגסיוא דניק עטסגניי רעייז
 קעווא ןענעז ןוא רעטעלב טימ טקעדַאב סע ,ךָאמ ןיא דניק סָאד טשטעווקעגניירַא ייז

 ןיא ןוא ,עירעטניזעד ןופ ןברָאטשעג דניק עלעטימ סָאד זיא םעדכָאנ געט יירד .רעטייוו

 יד ןענעז ןאד .רעגנוה ןופ ןייגסיוא ןביוהעגנָא דניק ערעטלע סָאד טָאה רעטעפש גָאט ַא
 ,דידי ןשיוג א ייב ץוש ןכוז וצ גנונעכערסיוא רעד טימ לטעטש ןיא קירוצ קעװַא ןרעטלע
 ןטלַאהרעד וצ ידכ טיורב ןטעבעג םיא ייב טָאה רעטסעווש ןיימ .ומש חמי ָאקנערַאסיּפ
 ןבעג געמ רע יצ ןגערפ ייצילָאּפ רעד ףיוא קטווא דידי רעד זיא ,דניק סָאד ןבעל םייב
 רעגָאװש םעד ,ןסָאשרעד דלַאב ןעמ טָאה דניק ןטימ רעטסעווש ןיימ .טיורב עקשידיי רעד
 יד ןופ טרָא סָאד ןזייוו לָאז רע םיא ןופ טרעדאפעג ןוא ןכָאװ ייווצ טקינייפעג ןעמ טָאה
 .ךעלגנערד טימ ןגָאלשרעד םיא ייז ןבָאה םעדכאנ ."רוטרַא-טרָאּפ, ןופ תורצוא ענעטלַאהַאב

 ,רעטכעט יירד ענייז טימ רענשעוואלס קילארשי ןעוועג זיא עטּפַאכעג יד ןשיווצ
 רעייז ןעוועג זיא עכלעוו ,רעטסגניי רעד וצ .טקינייפעג ןעמעלַא ייז ןעמ טָאה געט רָאּפ ַא

 -רַאפ רעד ,שטיווָאנאגול ץעגייש רעציװָארבמָאד רעד ןעגנַאגעגוצ זיא ,לדיימ ןייש ַא

 רעפרעק ריא ןופ זיירפ ןרַאפ טגיילעגרָאפ ריא טָאה ןוא טנַאדנעמָאק-ייצילָאּפ ןופ רעטערט

 ןייז ןיא ןָאטעג ייפש א םיא רעבָא טָאה יז .ריא ןטלַאהַאבסיוא ךרוד ,ןבעל ןזָאל וצ יז

 ןאד ןוא *"!ןבעלרעד טשינ סע טסעוו וד !רעדרעמ, : ןפורעגסיוא ןוא ףוצרפ םענהפירט

 ךיד לעוו'כ לייוו ,ךיג סיש !רעדרעמ, : טגָאזעג ןוא םיא ןגעקטנַא טלעטשעג ךיז יז טָאה

 ןייז ףיוא טַאהעג טָאה שטיווָאנָאגול רעד טָא .ןרָאװעג ןסָאשרעד זיא יז ןוא ."ןגרעוורעד

 ןעגנעה ןעזעג םיא בָאה ךיא .קספ ןייז ןעמוקאב טָאה רע ,רעבָא ,טולב שידיי ליפ ןסיוועג

 ןעגנָאהעג םיא ןבָאה ןטעיווָאס יד זַא ,ןבעגוצ רעבָא ליוו ךיא .ענווַאר ןיא הילת רעד ףיוא

 ַא ןריפוצניירַא טביולרעד ךיז טָאה רע לייוו ,רַאפרעד רָאנ ,ןדרָאמ-ןדיי יד רַאפ טשינ
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 ףיוא ןוא ,ןרָאװעג טּפַאלקעצ זיא טייהנייא יד ,תמא .ץיװָארבמָאד זיב טייהנייא עשטייד

 ,םירגּפ עשטייד טרעגלַאוועג ךיז ןבָאה ץיוװָארבמָאד םורַא רעדלעוו ןיא ןוא רעדלעפ יד

 זיא רע .ןרעוו וצ טעגרהעג טומ ןייק טַאהעג טשינ טָאה ,רעדרעמ רעד ,שטיווָאנָאגול רעבָא

 טנעה עשיטעיווָאס יד ןיא ןלַאפעגניירַא ףוסבל זיא ןוא טקעטשרַאפ ךיז טָאה ,ןפָאלטנַא

 ייז ּווו ענווָאר ןיא ןרָאװעג ןעגנָאהעגפיוא ייז ךרוד רעדרעמ ךָאנ טימ ןעמַאזוצ זיא ןוא

 -לפָאטרַאק יד רעטנוא קידנגיל רעבָא .ןרָאװעג ןעמונעגּפָארַא טשינ געט 4 ךשמב ןענעז

 ,ןטסיצילָאּפ עטנפָאװַאב רעקילדנעצ ליפ ןוא שטיװָאנַאגול יוו ןעזעג טוג ךיא בָאה ,ןטייב

 ,חצר-תוכמ ןגָאלשעג ייז ןוא ,ןדיי טריפעג ןבָאה

 ךָאנ ןגיל ,זדנוא ןופ טייוו טשינ זַא ,ןעזרעד ךיא בָאה ,טקיקעגמורַא ךיז בָאה'כ ןעוו

 .שוּפַאק ןַאמרעביל עטָאנ ןופ רעטכָאט יד ןוא קינרַאגיצ-רעווארג לדייז :ןשטנעמ ייווצ

 טימ לייוו ,טעװעטַארעג זדנוא טָאה סָאד ןוא רעזייה יד ןבענ ןעוועג זיא טרָא-גיל רעזדנוא

 סעשזעמ עלַא טרעטשינעג ןטסיצילָאּפ יד טימ םייוג יד ןבָאה ,דלעפ ןיא רעפיט רעטעמ 0

 ןבָאה ןוא ןייז טשינ טרָאד טעוו רענייק זַא ,רעכיז ןעוועג ייז ןענעז רעזייה יד ןבענ ןוא

 -רַאפ ןייק ָאטשינ .עקידייל ןענעז רעדלעפ יד זַא ,ךיא עז ,טכַאנ וצ העש א .טכוזעג טשינ

 ןוא לּפָאטרַאק יד ןופ ןכָארקעגסױרַא רימ ןענעז .עטגלָאפרַאפ ןייק ָאטשינ ןוא רעגלָאפ

 רעציװָארבמָאד א ןעמוקעג ןגעקטנַא זדנוא זיא םיצולפ .געוו ןטימ ןייג טזָאלעג ךיז ןבָאה

 רימ זַא ,ךעלדנעטשרַאפטסבלעז .ןדיי טימ ןרָאפמורַא לָאמַא טגעלפ רעכלעוו ,אקסוב יוג

 טָאה יוג רעד רעבָא ,ףמַאק םוצ טיירגעג ךיז בָאה ךיא ןוא ןקָארשרעד קרַאטש ךיז ןבָאה

 ןריפ סָאװ ןגעוו עלַא לייוו ,ןגעוו יד טימ ןייג טשינ ןטָארעג זדנוא ןוא טקיאורַאב זדנוא

 םעד סיואגנעל ןייג וצ ןטָארעג זדנוא טָאה רע .רעביור טימ טצעזַאב ןענעז דלַאװ םוצ

 סָאד טעװעטַארעג ןַאד זדנוא טָאה הצע ןייז .דלַאוו םוצ ןעגנַאלרעד וצ ךיז ידכ ,ןאגיוו

 רעקילדנעצ טיירדעגמורַא ךיז ןבָאה ןגעוו יד ףיוא לייוו ,בוטל רוכז הנוברח םגו ,ןבעל

 .ןדיי םענעפָארטעגנָא ןדעי טעגרהעג ןבָאה ןוא קעה ןוא סעלדיוו טימ םייוג

 רימ ןבָאה ,ןֶאגיוו ןרעביא קידנעייג .תורצ ןָא ךרודַא טשינ זיא געוו רעזדנוא ךיוא

 זדנוא ןבָאה עכלעוו ,ךעלכעטסַאּפ קילדנעצ יירד א ןופ עפורג ַא ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז

 ןיא ןרעקוצמוא ךיז ןטיינ זדנוא קידנלעוו ,זדנוא ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןוא טלגנירעגמורַא

 ייז טימ ךיז בָאה ךיא .דניק ןיילק ןיימ ןביורקעווַא טלָאװעג ייז ןבָאה רעהכַאנ .טָאטש

 ,רעבָא עז ךיא .סעציילפ יד רעביא סנקעטש רימ ןופ ןעמוקַאב ןבָאה רָאּפ א ןוא טלגנַארעג

 סָאד ןעמונעגּפָארַא ךיא בָאה ,ןגָאלשּפָא טשינ ייז ןופ ךיז לעוו ךיא ,טוג טשינ זיא'ס זַא

 רעדיילש ַא סע ךיא בָאה ,םעדָאפ סעקלופש ןפיוה ַא קידנטלַאה ןוא טנַאה ןופ לרעגייז

 ןענעז רימ ןוא םעדָאפ םעד ןּפַאכ ןפָאלעג ןענעז ייז .גנוטכיר רעטרעקרַאפ רעד ןיא ןָאטעג

 .טגלָאפרַאפ טשינ זדנוא ייז ןבָאה רעמ .רעטעמ טרעדנוה רָאּפ ַא ןפָאלעגּפָא לייוורעד

 ןופ קישטשזעיבא םוצ קעװַא ךיא ןיב ,דלַאוו םעד טכיירגרעד ןיוש ןבָאה רימ ןעוו

 ייב ןענעז ןטעיווָאס יד ןעוו טייצ רעד ןופ ךָאנ ,דידי רעטוג ַא רעניימ ,עינווָאקוואוו רעד

 ןפיוא ןעשעג זיא סע סָאוו ןגערפסיוא םיא ייב ןעמונעג ךיז בָאה ךיא ןוא ןעוועג זדנוא

 ענרַאס ןיא זַא ,טלייצרעד רימ טָאה יוג רעד .ענרַאס ןגעוו טסייוו רע סָאװ ןוא לַאזקָאװ

 עקימורַא עלַא ןופ ןדיי יד רַאפ רעבירג ןרָאװעג טיירגעגוצ קירוצ ןכָאװ ייווצ טימ ןענעז
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 טָאה ךיוא .םיגורה ךיז ןרעגלַאוו ,ןסַאג עקידנבענרעד יד ןיא ןוא לַאזקָאװ םייב .סָאטעג

 "םיוא ךיז ןבָאה ,ןַאמ ריא ןוא ןירעקיכלימ יד עטַאלז זַא ,ןלייצרעד וצ רימ טסּוװעג רע

 ןוא יקסנַאשלָא ןוא טמסעגּפָא ךיז טָאה ,קייטפַא ןופ ,וװָאסוטַאמ החפשמ יד .,ןעגנָאהעג

 טהצעעג רימ טָאה קישטשזעיבָא רעד .ןטרָאג א ןיא ץעגרע ענעסָאשרעד ןגיל גרעבנענָארק

 ןבילקעגסיוא ןיוש ןעמ טָאה ןדיי רעקסניפ יד ןופ לייוו ,קסניפ ןייק ךיז ןגָאלשרעד וצ

 .ןבעל ןביילב ןיוש ןלעוו טשער יד ןוא טעגרהעגסיוא גנַאל ןיוש ןוא ןדיי 0

 ךיז בָאה ךיא םגה ןוא :ןרענוד רעטנזיוט יוו טישעג רימ ףיוא ךיז ןבָאה דייר ענייז

 ןיא טביולגעג טשינ בָאה'כ לייוו ,רַאפרעד טושפ ,ןבעל ןיימ ןגעוו טרעמיקעג רעמ טשינ

 -ןײרַא טלָאװעג טשינ רעבָא ךיא בָאה ,שטייד םייב ןבעל ןביילב ןופ טייקכעלגעמ רעד

 ןוא דלַאװ ןיא ןביילב וצ ןסָאלשַאב רעבירעד בָאה'כ ןוא טנעה יד ןיא רעדרעמ יד וצ ןלַאפ

 רעציװָארבמָאד ןופ לטשער ןיילק א שטָאכ ןטלַאהרעד וצ ידכ ץלַא ןוט ,ןקעטשרַאפ ךיז

 ןיא (א :רעטרע יירד יד ןיא ןרָאװעג טעדרַאמרעד זיא'ס לייט רעטסערג סעמעוו ןדיי

 ןופ ,לַאזקָאװ ןופ ענעפָאלטנַא ,ןדיי 800 יד) ָאטעג רעקצָאסיװ ןיא (ב ,רעבירג רענרַאס

 (ןטנַארג -טנַאה טימ קצָאסיװ ןיא ןרָאװעג ןפרַאװַאב ןענעז ,לימ סנאמגראב ןופ ,קירב

 ןופ ענעפָאלטנַא יד ןרָאװעג טּפַאכעג ןענעז סע ּוװ ,רעדלעפ רעציווַארבמָאד יד ףיוא (ד

 .רעגנערד טימ ןגָאלשרעד רעדָא ,ןרָאוועג ןסָאשרעד טרָאד ןענעז ןוא גנולייצ רעד

 -ָארבמָאד 250 ךרעב ןבעל םייב ןבילברַאפ ןענעז עיצַאדיווקיל רעלַאטָאט רעד ךָאנ

 רעיסעלָאּפ רעביא ,םישדח 19 עגרַאק טעקנַָאלבעגמורַא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי רעציוו

 לָאמ 60 ןוא םירוסי ןוא ןייפ ןענַאטשעגסיוא ןענעז עקיזָאד יד ךיוא .רעדלעוו ןוא סעטַאלב

 :רעדלעוו יד ןופ עקידעבעל סױרַא ןענעז ןָאזרעּפ 50 ךרעב .קערשדטיוט -- העש ןיא

 רעד ךרוד ,םילאוג ערעזדנוא ךרוד ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענעז ןשטייד יד יוו םעדכָאנ

 ןיימ ןוא ךיא :ןבעל םייב ןבילבעג ןענעז החפשמ ןיימ ןופ .יימרַא רעשיטעיווָאס רעכיירגיז

 ןיימ -- ןעמאזוצ זדנוא טימ ןוא היח ןוא ה'צנח רעדניק ייווצ עניימ ,רעדנעס רעדורב

 .רתסא ןוא לדניירב : רעדניק ייווצ סרעגָאװש

 רעדלעוו ןוא רעדלעפ רעביא ןעקנַאלב רימ .גי

 רעד זיא געט עטשרע יד ןיא .דלַאװ ןיא םורַא ךיז ןעקנָאלב רימ יוו םישדח יירד ןיוש

 סקעז"ףניפ רימ ןבָאה גָאט םעד ךשמב זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג רעגלַאפרַאפ יד ראפ דחפ

 סָאװ טכוזעג ,ץַאלּפ םעד ןטיבעג גָאט ןדעי רימ ןבָאה רעטעפש .רעטרע יד ןטיבעג לָאמ

 רעפורק .סעבמעד עטגייווצעגרעדנַאנופ רעמ סָאװ ,סעזָאל ערעכעה סָאװ ,סערַאנ ערעפיט

 רעד ןופ טעװעטַארעג ךיז בָאה ךיא זַא ,טסווועג ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ רעשטאניכ ןוא םיוג

 טבעלעג ,ןכָאװ 6 ךשמב ,ךיא בָאה רעטעּפש .טכוזעגמורַא ךימ ןבָאה ייז ןוא הגירה-ןסַאמ

 ןגעלפ ןוא טציטשעג רימ ןבָאה טיײלספרָאד ייווצ .ףרָאד ןבענ עקַאט ,ץיווירק ןופ טייוו טינ

 --- היז ןופ רענייא זַא ,שיטסירעטקַארַאכ זיא'ס .הנכס ַא טָארדעג טָאה'ס ןעוו ןסיוו וצ ןבעג

 גרַאוונסע טימ ןגרָאזַאב ךימ טגעלפ ,ָאקרוי רעסיוועג ַא ,ןקַאילָאּפ ןופ אנוש םד א ןוא בנג ַא

 רע טגעלפ ,ןפָארטעג רימ טימ ךיז טָאה רע ןעוו לָאמ סעדעי ןוא ןעגנוטייצ טימ וליּפַא ןוא
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 טעּפש ןוז ןייז ןוא םיא ןבָאה "סעצווָאבלוב; .לרוג ןרעטיב ןיימ ףיוא ןענייוו

 רעקימורַא רעד טימ רעלדניברַאפ עשיוג עניימ ןופ .םייחה רורצב הרורצ ותמשנ אהת

 ּפעלק יד ןגעוו טלייצרעד רימ ןבָאה ייז .רָאפ טמוק סע סָאוו ,טסווועג ךיא בָאה ,טלעוו

 רענַאזיטרַאּפ יד ןגעוו ךיוא יוו ,ןטנָארפ יד ףיוא ןעמוקַאב ןביוהעגנַא ןבָאה ןשטייד יד סָאװ

 ףיוא זַא ,טלייצרעד ךיוא רימ ןבָאה ייז .רעדלעוו יד ןיא טריזינאגרָא ךיז ןבָאה סָאװ

 -רעד ייז ןוא ןדיי 13 דלַאװ ןיא ןענופעג םיוג עשיפרָאד ןבָאה ץערימידַאלוו טייז רענעי

 םיוג ןבָאה ,ריטס ךייט ןופ גערב םייב ,ץישטווָאװ םעל זַא ןוא טנעה יד טימ טקיטש

 ךיוא רימ ןבָאה ייז .ןדיי רעקינרעס 17 ןסָאשרעד ןוא ןטנַאיצילָאּפ רעקינרעס טריפעגוצ

 ןוא ןדיי טציטש םיוג יד ןופ רעצעמע יצ ךָאנ ךיז ןגערפ סעצווָאבלוב זַא ,טלייצרעד

 ןסנַאש יד .המקנ ןעמענ ייז ןלעוו ,ןדיי ןטלַאהַאבסיוא טעוו רעצעמע ביוא זַא ,ןענערָאװ

 תולפמ יד ןעז ןוא ןטלַאהוצסיוא הואת יד רעבָא ,עכַאווש ןעזעגסיוא ןבָאה ןבעלוצרעביא

 .ןייז וצ שאיימ טשינ ךיז חוכ ןבעגעג ןוא סיורג ןעוועג זיא םיעשר עלַא יד טָא ןופ

 םיא בָאה ךיא .קרַאטש ךיז קערשרעדיכ ןוא קַאילָאּפ א דלַאוו ןיא ךיא ןגעגַאב םיתניב

 טנייוו ןוא וצ רימ וצ טלַאפ רע .רָאטקָאד :זיא ןעמָאנ ןייז .ןשטנעמ ןטכעלש ַא רַאפ טנעקעג

 ןייז ןוא טיילדלעפ קיציא ,ןַאמכָאה ָאד זיא בוטש ןיא רימ ייב+ : טגָאז ןוא לרוג ןיימ ףיוא

 זפלעה ןוא ןציטש ןעמעלַא ךייא ךיא לעוו ,ןצבק רעסיורג א ןיב ךיא םגה ןוא ,החפשמ

 ךיוא זדנוא ןוא ןעוועג םייקמ דייר ענייז טָאה רע ."ןענָאק לעוו ךיא סָאװ רָאנ טימ

 תוחפשמ ייווצ ןיוש ןענעז רימ .םירוסי ערעזדנוא וצ עדנע ןַא ןעמענ טעוו'ס זַא ,טסיירטעג

 ןוא וצ זדנוא טקעד ,סעזאל ןוא רעבירג ,סערָאנ ענייז טימ דלַאוו רעטיירב רעד .ןעמַאזוצ

 קַאילָאּפ ןטוג םוצ רימ ןעמוק טפָא רעייז .ןָא טשינ זדנוא ןּפַאט רעדרעמ יד ןופ טנעה יד

 ןוא סעקַארוב רָאּפ א ,טיורק לסיב ַא ,ןרָאק עקשאנ ַא זדנוא רַאּפ טיירג זיא'ס ןוא ,רָאטקָאד

 .גנויצאב עכעלשטנעמ ,עמערצוו ַא

 טעגרהרעד טכַאנ א רענייא ןיא סעצווָאבלוב יד ןבָאה קַאילָאּפ ןטוג םעד טָא רעבָא

 רעקיזָאד רעד טָא .(רעדניק ןוא יורפ ,עמַאמ עטלַא) החפשמ רעצנַאג ןייז טימ ןעמַאזוצ

 רעד ןיא ןשטנעמ עטסעב יד ןופ רענייא זדנוא רַאפ ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא ,קַאילָאּפ

 ,ןגָאלשרעד ױזַא ןעוועג ןענעז רימ ןוא ןָאטעג ייוו קרַאטש זדנוא טָאה טיוט ןייז ןוא טלעוו

 .הטיחש רעסיורג רעד ןופ גָאט ןיא יו

 יירד טימ ,ןעקביל ,רעטכָאט סרעציווירק השמ דלַאוו ןיא ןפָארטעג ךיא בָאה לֶאמנייא

 רַאפ זייפש ןכוז ןייגמורַא ,ןבעל ריא ןלעטשנייא טפָא רעייז טגעלפ יז .רעדניק ךעלציפ

 עטכעלש .רעטרע ענעטלַאהַאב ערעזדנוא דוסב ןטלַאהעג טשינ טָאה ןוא רעדניק עריא

 קעװַא יד ןענעז ,יז קידנדַאלנייא ןוא טרַאנעגניירַא יז ןבָאה ,ןישולַאז רעטנוא ,ןקַאילָאּפ

 ןבָאה ייז ןוא טיבעג םעד ןיא ןעוועג טייצ רענעי וצ ןענעז עלַא רימ .ןשטייד טכַארבעג ןוא

 סנ יפ לע ןוא ןשטייד יד ןעזעג ןבָאה רימ זא ,יוזַא ,דלַאוו טינשפַא םעד טלגנירעגמורַא

 טשינרָאג לֶאּפ םעד ןופ טָאה עקביל יד טָא רעבָא .ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג ןַאד זדנוא זיא

 ,תונעט עניימ עלַא .רעפרעד יד רעביא ןפעלשמורַא רעדיוו ךיז טגעלפ ןוא ,טנרעלעג

 ,לָאמנייא .ןפלָאהעג טשינ ןבָאה ,טיוט םעד זדנוא ףיוא ןוא ךיז ףיוא ןעגנערב טעוו יז זַא

 ךעלציפ יירד יד טימ הנמלא יד ןזָאלעג ןוא ,טעבנגעגסיורַא ריא ןופ ךיז ךיא בָאה ,טכַאנייב
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 ןיא ,רעבָא ,טייז ןיימ ןופ תועשר ַא ןעוועג תמאב זיא'ס .דלַאװ ןטימ ןיא ןיילַא רעדניק

 ןכלעוו ןופ טיוט ןופ קילבנָא ןיא ןוא טגָאלּפעג ךיז בָאה ךיא ןכלעוו רַאפ ןבעל ןופ קילבנָא
 ןוא ,דלַאוו ןיא רעפיט רעטעמָאליק ַא טימ קעװַא ךיא ןיב ,ןפיולטנא טזומעג בָאה ךיא

 ןפָאלעגמוא ,ענעגושמ ַא שממ ,יז זיא געט יירד .ןָאט טעוו עקביל סָאװ ,טריװרעסבָא בָאה'כ
 ןעמָאנ ןיימ ןפורעג ןוא רימ ףיוא םיוג יד ייב טגערפעג ,רעפרעד עקימורַא יד רעביא

 טזומעג עלַא רימ ןבָאה שער ןכָאנ רעבָא .ןרעלטיה טבעלעגרעביא ,טָצג ןעקנַאד ,טָאה יז

 ןסיוטשעגנַא ךיז רימ ןבָאה סעטָאלב יד ןיא .דלַאוו ןיא רעפיט ןוא רעפיט ךיז ןקורניירַא

 רימ .דניק ַא ןפָאלשעג זיא ,טירט ןעצ ַא טקורעגפַא ,ןוא ןשטנעמ ןקידנפָאלש ַא ףיוא

 ןעוועג זיא סָאד ןוא טקעוועגפיוא ייז ןבָאה רימ .ןדיי ןענעז סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןבָאה

 רימ ןבָאה ,לסיב ַא רעטעפש .עלעדיימ ןיילק ןייז ןוא ןאמצארק סענַאמ ,רעדורב סיורפ ןיימ

 ,ןגָאלשעגנָא ךיז ךיא בָאה ,טכָאנייב ,לֶאמנייא .לגניי סנָאזניווָאנ לטָאמ דלָאוו ןיא ןענופעג

 ךיא ןוא טלעטשעגּפָא ךימ ןבָאה ייז .ןטנַאיצילָאּפ עטנפַאוואב רָאּפ א טימ ,גיוא-ףיוא-גיוא

 ,רעטצניפ טוג ןעוועג זיא'ס .ןייר ףרָאד ופ *ןאדקעמ, יוג רעד ןיב ךיא זַא טגָאזעג ייז בָאה

 -רעד ןעמעלַא ייז בָאה ךיא ךיוא לייוו ,טנעקרעד אי ךימ ןבָאה ייז זַא ,סיוא טזייוו'ס ןוא

 ןעוועג ןיוש ןענעז ייז זַא ,ןייז ןָאק .םיצקש רעיקצער ןוא רעפורק ןעוועג ןענעז סָאד .טנעק

 ןוא עטָאלב ןיא ןוא שינרעטצניפ רעד ןיא טליופעג ךיז ןבָאה ןוא טולב שידיי טימ טַאז

 ,ןרָאפעגּפָא ןענעז ייז יוו םעדכָאנ .טזָאלעגּפָא ךימ ןבָאה ייז .רימ טימ ןָאט וצ ןבָאה ןגער

 ןעגנַאגעגכרוד טרָא םעד ןיא זיא ןַאד .עטָאלב רעד ןיא תושלח ןיא ןלַאפעג ךיא ןיב

 קעװַא עדייב ןענעז רימ .רעטצניפ רעד ןיא טנעקרעד ךיז ןבָאה רימ ןוא ןוגילק לאומש

 גנַאל-גנַאל ,םירבק ןוא םימלצ יד ןשיווצ טרָאד ןוא תורבקה תיב ןשיאיוג רעציווירק ןפיוא

 .טנייוועג ןוא טסעומשעג

 םעד ,רעטכָאט סריאמ זדנוא וצ טכַארבעג עינטיפירט ןופ יוג א טָאה םעדכָאנ

 ַאזַא .ןעמאזוצ ןָאזרעּפ 16 ,ןרעדנַאוו ןביוהעגנָא ןיוש רימ ןבָאה ןַאד טניז .יורפ סעלסיק

 טקעדטנַא הנכס יד ןרָאװעג רעסערג זיא'ס לייוו ,ךעלרעפעג ןרָאװעג זיא עפורג עסיורג

 רימ .ןעיינש ןוא טסערפ ענייז טימ רעטניוו רעד טקורעגנָא טָאה ןשיווצניא .ןרעוו וצ

 רעייפ א ןגײלרעדנַאנַאפ טייצ וצ טייצ ןופ ןזומ ןוא למיה ןעיירפ ןרעטנוא םוא ךיז ןפעלש

 ןזָאל רימ ןוא םורַא זדנוא ןכוז םיוג עטכעלש .רענייב יד לסיבַא ןעמערַאוורעד וצ ידכ

 גנַאלק רעד .רעוועג טימ עלַא ,ןָאזרעּפ טנזיוט רעביא ןענעז רימ זַא ,גנַאלק ַא ןטיירפשרַאפ

 ,ןסיורג ןיא םורַא ךיז ןפעלש רימ .סיוא זדנוא ייז ןדיימ התע תעל ןוא פָא ייז טקערש

 ןוא ךיז ןגייב סָאװ רעמייב -- זדנוא םורַא ןוא ,דרע ןוא למיה -- זדנוא רעביא .דלַאוו ןפיט

 זדנוא ןופ רעדעי .עגויוו ַא ןיא ךיז טיירד רעכלעוו ,יינש רעטכידעג ַא טלַאפ סע .ןשער

 ןעלסיירט עלַא ןוא ןיירַָא רענייב יד ןיא טכירק טייקטכייפ יד .יינש ןטכייפ טימ ןטָאשַאב זיא

 ןייִלַא וד ךיוא .ןעמאזוצ ןענייוו ןוא סעמַאמ יד וצ ךיז ןעילוט רעדניק יד .טלעק ןופ ךיז

 עלַא ןעמ טסעגרַאפ טכַאנ ַאזַא ןיא .ןרערט ןייק סיוא טשינ ןעניר סע סעבָא ןענייוו טסליוו

 רעדנַאנופ טגייל ןעמ .ןעמערַאװנָא לסיבַא זיולב ךיז טליוו סע ןוא םיעשר עלַא ןוא םיגורה

 סָאד ךיז טעז סע טייוו יוו ףיוא קוק ַא ןפאכ ןטייז יד ןיא קעװַא ךיז טזָאל ןעמ ןוא רעייפ א

 םילשמ ןעמ זיא זייווכעלסיב .בושי ןופ טייוו ןוא טכידעג ןוא ךיוה זיא דלָאוו רעד .רעייפ
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 טכַאמ ,ױזַא ביוא .ןכוז זדנוא ןעמוק טשינ טכַאנ ַאזַא ןיא טעוו רענייק זַא ,קנַאדעג ןטימ

 טרעוו קעז ןיא עטלקיוועגנייא .ןעמערַאװרעד ךיז ןלָאז עלַא זַא ,רעייפ סָאד רעסערג ןעמ

 ,תוחפשמ עכעלקילגמוא ערעזדנוא ןטכַארטַאב טיילדלעפ קיציא ןוא ךיא .ןפָאלשעגנייא ןעמ

 םוצ סיפ סנעמעלַא סיוא ןטכיר רימ ןוא ,יינש ןפיט ןיא ,רעייפ םעד םורצ ןגיל עכלעוו

 ,םורַא טייג רעטייווצ רעד ןוא ןפָאלש ךיוא זדנוא ןופ רענייא ךיז טגייל רעהכַאנ .רעייפ

 רעד ךיז טלדנַאוורַאפ ,ירפ ץנַאג .הנכס א טרעיול הלילח רעמָאט ,טקוק ןוא וצ ךיז טרעה

 ,רעייפ ןופ ןייגקעווא טשינ ךיז טליוו'ס ןוא סַאנ טוג ןענעז רימ .ןגער ןטלַאק א ןיא יינש

 ןגער רעד ןוא טרָא טייווצ א ףיוא רעביא ךיז רימ ןגָארט טייקיטכיזרָאפ בילוצ ,רעבָא

 וצ ךיז ידכ דלַאוו ןרעביא םוא רימ ןפיול .רעייפ ןייק ןכַאמ טשינ ןזָאל יינש ןסַאנ ןטימ

 יא רשפא ןוא "?יאדכ סע זיא, :הבשחמ א ךיז טעבנגרַאפ ,טלָאמעד ןוא ןעמערַאוורעד

 טשינ טסעוו וד, :ןעקביל וצ טגָאזעג טָאה רעכלעוו ,ָאקשטערק ןָאטנַא ןעוועג טכערעג

 הואת יד רעבָא ."? ןרעטַאמ ךיז סָאװ וצ ,ףוס ַא ןוא ןשטייד יד רעביא ךיז ביג ,ןבעלרעביא

 סענַאמ ,רעגָאװש ןיימ ןוא תורצ עלַא ןופ רעקרַאטש -- ,טגָאזעג ןיוש יוו -- ,זיא ןבעל םוצ

 -רעביא ןענָאק ןלָאז רימ ןכלעוו ןיא ,בורג א רעדָא לדייב א ןגעוו ןרינַאלּפ וצ ןָא טביוה

 וצ ןָא קילומש ןיא סענַאמ עקַאט ןביוה ,עלעגרעב ןיילק ַא ףיוא ,סעטָאלב ןשיווצ .ןרעטניוו

 ."ןרעלטיה ןבעלרעביא ןוא ןרעטניוו רימ ןלעוו ָאד, :ייברעד ןגָאז ןוא בורג ַא ןבָארג

 -רעביא ןוא ןקרַאטש ןטייווצ םעד רענייא ןליוו רימ ןוא ךיז ןשיווצ טפָא ןסעומש רימ

 ,הלפמ ןייז ןיא ןביולג רעד טשינ ןעוו ,לייוו ,הלפמ יד ןבָאה טעוו שטייד רעד זַא ,ןגייצ

 יד טרעבגע טייז רערעדנַא רעד ןופ .דלַאוו ןיא ךיז ןעשטומ סָאד ןיז ןייק טשינ ךָאד טָאה

 רימ ןלעוו ןעמעוו טימ ? ןטלַאהסיוא ָאי ןיוש ןלעוו רימ זַא ,ןייז טעוו סָאװ ןוא : עגַארפ

 עטיירפשעצ יד טימ !רעבירג רענרַאס יד ןיא ענעטינשראפ יד טימ ,ןבעל ןענָאק ָאד

 טקוקעג טשינ ,רעבָא ?סערעיזָא יד ןופ ןקעד יד ףיוא ןוא רעדלעוו יד רעביא רענייב

 ױזַא ןעוועג טשינ ןבעל סָאד זיא ןרָאי עטסעב יד ןיא .ןבעל ןביילב ךיז טליוו ףיורעד

 יבַא -- ,םערָאװ א יוו ,היח ַא יוו ןבעל .דלַאװ ןיא ןעוועג ןענעז רימ תעב ,ןַאד יוו רעייט

 .ןדָאבוצסיוא טרָאד יז ידכ יוג ןטוג ַא וצ לדיימ רענעלק ןיימ לָאמנייא ךיא םענ טָא .ןבעל

 לסיבַא זיא עכלעוו ,בוטש ַא וצ ,ץיווירק ןייק ,טנווָא תליחת ,ךיז ןרעטנענרעד רימ ןעוו

 סיוועג : רימ ךיא טכַארט .ךיוה טדער ןעמ ,טרָאפ ןעמ יוו ךיא רעה ,ףרָאד ןופ טלײטעגּפָא

 ךיז ּפַאכ ןוא לטנעה ןרַאפ דניק סָאד ךיא םענ .ןטנַאיצילָאּפ רעדָא ןשטייד סָאד ןענעז

 ןיוש ,רעדניק טכַא עריא טימ הריזח-עמַאמ ַא טגיל טרָאד ,לַאטש-ריזח ןיא יוג א וצ ןיירצ

 יד .דניק םעד טימ וצ טרָאד ךיז גייל ךיא .קידתובחר יוזא ןעּפָאס ייז ןוא םיריזח עשפיה

 ..טייקיאור ריא רעטש ךיא לייוו ,ןעשטיר ןָא טבייה ןוא קיאורמוא טרעוו הריזח

 ךיא ןענעז סָאווראפ : רימ טכַארט ךיא ןוא ןרופ יד ןרָאפעגכרוד ןיוש ןענעז טָא ןוא

 ןוא החונמ ייז טמוק סָאוורַאפ ? ךעלמיריזח עריא טימ הריזח יד יוו רעגרע דניק ןיימ ןוא

 ? טשינ זדנוא

 ןיימ טָאה גָאט םעד .ןורכז ןיימ ןיא טצירקעגנייא זיא 1942 רעבמעצעד רעט-20 רעד
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 -לפָאטרַאק עלעפעט בלַאה א טימ זיולב טבעלעגרעביא ,ןָאזרעּפ ריפ ןופ החפשמ עצנַאג
 יירדדייווצ ןַארַאפ ךָאנ זיא'ס ןעוו זַא ,ּפיצנירּפ-דלַאװ ןיימ ייב ךיז קידנטלַאה ,ץכעלָאש
 ,דלַאװ ןופ סױרַא טשינ טייג ןעמ ןוא ןבעל סָאד הנכס ןיא טשינ ןעמ טלעטש ,לפַאטרַאק
 ייב ןטלַאהרעד טפרַאדעג יז טָאה ןעמ ןוא טכַאוושעגפָא רעייז ןעוועג זיא יורפ ןיימ רעבָא
 ,ןייג ךיז טזָאלעג ןוא ,ערָאנ יד ןזָאלרַאפ ,תושמשה-ןיב ןיא ,ךיא בָאה םעד בילוצ .תוחוכ יד
 םיצולפ .קיטכיזרָאפ רעייז ייג ךיא ןוא ךעלרעטצניפ טוג זיא סע .טקַארט םוצ ,דלַאוו ןטימ
 םענ ךיא .טירט עשירעטילימ ןופ טקַאט םעד ךעלטייד רעה ךיא .טייג ןעמ זַא ,ךיא רעה
 ,לקנוט טוג ןיוש זיא'ס םגה ןוא .טעפש ןיוש זיא סע רעבָא ,ןיירַא דלַאװ ןיא ןעיצקירוצ ךיז
 עטנפָאוואב ןעייטש רימ ןופ רעטעמ 40 זיא'ס עכלעוו א .ערעדנַא יד רענייא ךיז רימ ןעז
 ךיז ןיב ךיא *!ןביילב ןייטש, : ןעיירש ייז .רימ וצ ךיילג ןסקיב יד ןדנעוו ןוא ןשטנעמ

 עלַא ןעיירש ןוא טשינ ייז ןסיש רעבירעד ,ןקידעבעל א ןעמענ ךימ ןליוו ייז זַא ,רעשמ

 .ןעלגנירמורַא ךימ ןעמענ ןוא דלַאוו ןיא רעפיט ךיז ייז ןקור טָא ןוא .*! ןייטש, : שיסור ףיוא
 רעוועג ןטימ טקַארט ןפיוא טייטש רענייא זיולב .דלַאװ ןיא ןיוש זיא עפורג עצנַאג יד
 רימ ךיז טָאה ךָאד .געוו םעד ןפיולכרוד ןלעוו לעוו ךיא ביוא ,ןסיש וצ טיירג ,טנַאה ןיא

 גנוטכיר רעטרעקרַאפ א ןיא טציא ףיול ךיא .טקארט םעד ןפיולוצרעבירַא ןבעגעגנייא
 ןוא ךָאנ ןפיול עלַא .עקירעביא יד ןענעז סע ּווו ןסיוו טשינ ןלָאז ייז ידכ ,ערָאנ ןיימ ןופ
 ןיא, : שיסור ףיוא טיירש ןעמ .טשינ טסיש ןעמ רעבָא ,"ןוז רעשיטניה ,ייטש, : ןעיירש
 ןשטייד ןייק טשינ ןענעז סָאד זַא ,ןטכַארט וצ הביס ַא רימ טיג סָאד ןוא *ןיירַא ןעמַאמ ןייד
 ןטלָאװ ןוא "דיי רענעטלָאשרַאפ, : ןעירשעג ןטלָאװ עכלעוו ,רעניַארקוא ןייק טשינ ךיוא ןוא

 עניימ ןופ לוק ןיא ןעקרעד ךיא ןוא םורַא ךיז ךיא קוק ,ױזַא קידנפיול .ןסָאשעגכָאנ רעכיז
 םייח ןופ ןיז יירד ןעוועג טרָאד ןענעז סע .ךעלגניי עשידיי ,רעציװָארבמָאד ,רעגלַאּפרַאּפ

 ןענייוו ןוא ךיז ןעיירפ רימ .ץינעווראה ןופ קירדומ ,רעדורב סגרעבנענָארק ,סעבילט

 ךיוא ןענעז ייז טימ .טשַאררעביא ןוא ןקָארשרעד ,טפעשרעד ךיז ליפ ךיא .קיטייצכיילג

 -- םענייא ןוא "רידנַאמָאק רבח, : ןפורעג ייז ןבָאה ייז ןופ םענייא .ןסור ייווצ ןעוועג

 ןיוש ,ןוז ריא טימ קָאדָארָאה-דיװַאד ןופ יורפ ַא ,ןעוועג ךיוא ןענעז עפורג רעייז ןיא .ָאקסַאוו

 ןיא טָאה רעכלעוו ,ָאקנַאיסװָא ןעמַאנ ןטימ ,ןליופ ןופ ,ןַאמ א ךָאנ ןוא רעקיצרעפ יד ןיא

 ַא טעמכ ןיב ךיא זַא ,ןעזרעד ןבָאה ייז .רעטכָאט סענָארָאװ טימ טַאהעג-הנותח ץיװָארבמָאד

 ןצנַאגניא ןענעז סעטַאיפ יד ןוא סעטַאמש טימ טלקיוועגמורא ןענעז סיפ עניימ ,רעסעוורָצב

 זַא ,םיא ךיא גָאז .ןָאטנָא רימ טסייה ןוא לוויטש ענייז סיוא טוט ָאקנַאיסװָא .טעקַאנ

 ערָאנ ןיא לייוו ,ןילַא רימ ןופ עגארפ א טשינ זיא סע זַא ןוא ,טניוװעגוצ ןיוש ןיב ךיא

 קילארשי יוג ןכלעוו ייב סייוו ךיא זַא ,וצ ביג'כ .סיפ עסעװרָאב רָאּפ 16 ןַארַאפ ןענעז

 .טנַאװעגטעכ ןוא רוטקַאפונַאמ ,ךיש ןופ רצוא ןצנַאג א ןטלַאהַאב טָאה ןייטשלרעפ

 ןעמעלַא ןבָאה רימ ןוא לוויטש ,שעוו ,ןצלעּפ ןעמונעגנָא ןוא ןיהַא קעווַא ןענעז רימ

 .טדיילקעגסיוא לסיב ַא

 ןרָאװעג ךיא ןיב ןגעוו ןוא ןגעטש עקיטרַאד עלַא ןופ ,הביבס רעד ןופ רענעק ַא יו

 .עּפורג-רענַאזיטרַאּפ רעקיזָאד רעד ןופ רעזייווגעוו ןוא רעטיילגאב רעד
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 רענַאזיטרַאּפ עשיטעיווָאס ןשיווצ ,די

 ןריקסיפנָאק סָאד ןעוועג זיא גקילייטַאב ךיז בָאה ךיא רעכלעוו ןיא עיצקַא עטשרע יד

 ריא טעגרהעג ןבָאה סעצווָאבלוב יד .ּפָאּפ רענישילאז ןופ יורפ רעד ייב טַארַאּפַארָאידַאר ַא

 עליוויצ ,עקידלושמוא ןייק ןדרָאמ טשינ רָאט ןעמ זַא ,טקידערפעג טָאה רע לייוו ,ןַאמ

 ןיא םיא ייב יוו ױזַא .ןרעוו טיובעגפיוא טשינ עניַארקוא טעוו םעדכרוד לייוו ןוא רעגריב

 .םענייא ןעמונעגיצ רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה ,ןטַארַאּפַא ָאידַאר ייווצ ןעוועג ןענעז בוטש

 ידכ ,ץיװָארבמָאד ןייק סעירעטַאב טימ יוג רעציווירק א טקישעגסיורַא ךיא בָאה ךיוא

 ,ןעגנוָארד-טיוט רעטנוא ןעגנַאגעג זיא יוג רעד .עינווַארטקעלע סנאמראב ןיא ןעיצנָא ייז

 ןעמ טעוו ,הביבס רעד ןיא ָאד םויק רעזדנוא ןופ דוס םעד ןבעגסיוא טעוו רע ביוא זַא

 ,עילימַאפ ןייז ןעגנערבמוא

 ךיא רעבָא ,רענַאזיטרַאּפ יד טימ גנודניברַאפ ןיימ ןופ טשינ ןסייוו טייל עניימ

 ןיוש טָאה עּפורג-רענַאזיטרַאּפ יד לייוו ,ןטנָארפ עטייוו יד ןופ סעיינ ןיוש ייז לייצרעד

 ערָאנ רעזדנוא ןופ רעבָא זיא ייברעד .טלעוו רעכעלרעסיוא רעד טימ ןטקַאטנָאק טַאהעג

 ,םעד בילוצ ןענעז רימ ןוא בר קחרמ א ןעוועג ךָאנ ,ןסור יד ,םילאוג ערעזדנוא וצ זיב

 .שואי ןיא ןלאפעגניירַא לֶאמנייא טשינ

 יז ןוא לַאזקָאװ רעשטאניכ םוצ עּפורג-רענַאזיטרַאּפ יד טריפעג ךיא בָאה ךָאנרעד

 יד ןופ םענייא רעטצנעפ ןכרוד קידנכרַאװנײרַא ,ײצילָאּפ עקיטרָאד יד ןקָארשעגנָא ןבָאה

 יד םרַא ךיא ריפ יוזַא .ץיזַאב רעייז ןיא ןעוועג ןענעז עכלעוו ןטַאנַארג-טנַאה יירד

 יד ייז זיו ןוא סעראטוכ ןוא רעפרעד ,רעדלעפ ןוא רעדלעוו יד רעביא רענַאזיטרַאּפ

 .ץיווירק ןייק ןעגנַאגעג רימ ןענעז ,לָאמנייא .וו.זא.א סעוואנאק ,סעטָאלב ךרוד ןגעוו

 ,ןסקיב ייווצ ןרָאװעג ןטלַאהַאב ,טנגעג יד טריּפוקָא ןבָאה ןשטייד יד רעדייא ,ןענעז טרָאד

 לָאמ ןטשרע םוצ ךיא בָאה עיצקא רעד ייב .ןליוק קַאז רעצנַאג א ןוא ןרעװלָאװער יירד

 ןיירַא ןענעז ,רעטנעצ רעד -- ךיא ןוא ,ןָאזרעּפ 9 .חוכ-רענַאזיטרַאּפ טסייה סע סָאװ ןעזעג

 ץיוװָארבמָאד ןופ טריפעג ןבָאה עכלעוו ןרופ רעקילדנטצ טלעטשעגּפָא ןבָאה ןוא ףרָאד ןיא

 רופ עדעי .ןעמענ סאד ןרָאפעג טשרע ןענעז סָאװ עכלעזַא ןוא סטוג-ןואדבָאה שידיי

 רעד ייז טימ ןוא ןרופ טרעדנוה ךרעב ןיוש ןעייטש סע .ןטלַאהרַאפ ןוא טרילָארטנָאק טרעוו

 חצור ןייא .טרָא ןופ טשינ ךיז ןריר ןוא טריזירָארעט ןענעז עלַא .םייוג טימ ףרָאד רעצנַאג

 : קידנגָאז ,רידנַאמָאק םוצ טעדנעוועג ךיז ןיפש ןמלז טָאה ,ןלעטשנגעק ךיז טווורפעג טָאה

 םעד ףיוא ."ןלעפַאב ערעזדנוא ןליפסיוא טשינ ליוו רעקעלרעטנוא רעשטייד רעד טָא;

 יד ןטסָאמעגרעביא דַאלקירּפ ןטימ ןוא םיא וצ ןעגנַאגעגוצ ,קולסַאמ ,רידנַאמָאק רעד זיא

 רעד זַא ,ןײרַא ןייצ יד ןיא סיוטש ַאזַא םיא ןבעגעג רעװלָאװער ןטימ ךָאנרעד ,סעציילפ

 .קידכעבענ ןוא ןיילק ןרָאװעג זיא חצור

 זיא ,קַאטרַאט רעשטילישטאמ םעד רעטנוא ,דלַאוו ןיא זַא ,טסווורעד ךיז ךיא בָאה ןַאד

 : ןעייטש סע רעכלעוו ןופ שארב ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי רעציווַארבמָאד עפורג א ךָאנ ןַארַאפ

 ןרעטנוא זַא ,טסווורעד ךיז ךיא בָאה ךיוא .סעקצאצ לדוי ןוא לזנעג סחנפ ,ןַאמיינ סחנפ

 עכלעוו ןשיווצ טייהנייא-רענַאזיטראפ עקראטש ַא רָאג ָאד זיא שטיוועשטיראווס ףרָאד
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 רעגנוי רעציװָארבמָאד רעד ךיוא יוו ,ןדיי רעקינרעס ןוא רעציװָארבמָאד ָאד ןענעז סע

 רעה ךיא .קסרעזַא ףרָאד םורַא ,דלַאוו ןיא גנוריפורג ַא ָאד זיא ךיוא .ךילרע רָאטקָאד

 זַא ןוא םיעשר עשיאיוג יד ףיוא קערש ַא ןפרָאװעגנָא ןבָאה רענאזיטרַאּפ יד זַא ,ךיוא

 ךיז טָאה'ס זַא ,רימ טלייצרעד ,ָאקרוי ,דידי ןיימ .תומ-תמיא ןרעטיצ ןיילַא ןשטייד יד ךיוא

 ,עטמַאַאב עשטייד עכיוה עלַא ןוא רעדלעוו סרעטאילפ ןיא דגַאי ףיוא ןייג וצ טריטקעיָארּפ

 טָאה ןעמ יוו םעד ךָאנ .ןקילייטַאב טלָאזעג ךיז ןבָאה ,ןטיבעג רענילָאטס ןוא רענרַאס ןופ

 ,ןח-יעדוי ןוא טרינגיזער ןופרעד ןעמ טָאה ,ןעגנוטיירברָאפ עלַא טכַאמעג ןכָאװ יירד ךשמב

 ,רענַאזיטרַאּפ יד בילוצ זיא סָאד זַא ,ןגָאז .פעק-ןפרַאק עשיניַארקוא

 יד ןוא ןרעוולָאווער יד טימ ןסקיב יד גנונדרָא ןיא טכַארבעג ןעמ טָאה ,םייתניב

 "ווָאבלוב ףיוא ךיז ןטלַאה ןטרָאד .סערַאטוכ רעצינעווראה יד וצ קעװַא טייג עקפורג עצנַאג

 ןמלז ןוא ףמַאק א ךיז טרעקַאלפעצ סע ."ןגָאױצרעדנַאנופ ייז, זיא עבַאגפיוא יד ןוא סעצ

 םעד טגנערב ןעמ ,ןיירַא דלַאװ ןיא םוא ךיז טרעק ןעמ .טנַאה ןיא ליוק ַא טמוקַאב ןיפש

 .ךעלטערב ענעבמעד ןיא טנַאה סנמלז ןייא טדניב רע ןוא דלַאוו רעקסרעזָא ןופ ךילרע ריד

 טסיירט ,זדנוא טכַארטַאב רע .ערָאנ ןיא ךיז וצ ךילרע ר"ד םעד ןאד םענ ךיא

 ןיא ןעלקיוונייא ךיז טעוו דלַאוו רעד ,גנילירפ ןייז טעוו לסיב א ךַאנ, :טגָאז ןוא ןעמעלַא

 ָאד טעוו ,רעטניוו רָאי א רעביא ןוא ןטלַאהַאבוצסיוא ךיז גנירג ןייז טעוו'ס ,רעטעלב

 ענעמוקַאבסױרַא ,תואופר טגנערב ןוא רע טמוק סנגרָאמוצ ."ןייז טשינ רעמ סופ סרעלטיה

 -ע טגָאז םיא טימ ךערפשעג א תעב .לָאטיּפש רעציווַארבמָאד ןופ -- טקַאטנָאק ךרוד --

 ןוא םיתמ ףיוא ןטַאדידנַאק ןענעז ייז ,טּפעשרעד קרַאטש ןענעז ןדיי לטניב ןייד, : רימ וצ

 ,רענַאזטרַאּפ יד ןופ עקַאט ,זדנוא טגנערב סעקשוב עלעיניּפ ."טקרַאטשעג ןרעוו ןזומ

 ןבעגנייא טרָאפ רשפא זדנוא ךיז טעוו'ס זַא ,ןביולג ןָא ןבייה רימ ןוא שיילפ המהב עצנַאג ַא

 ...הלפמ סשטייד םעד ןבעלרעד וצ

 ןיא זַא ,ךיז סיוורעד ךיא .טיוט ןוא טולב רעדיוו ךיא עז ,רענַאזיטרַאּפ יד קידנריפ

 ךיא ןיב לייוורעד .ןייר ןייק רימ ןעייג .רעוועג ןַארַאפ זיא ,ןפוסעי ןסיוועג ַא ייב ןייר ףרָאד

 טשינ ליוו ךיא .ןענעקרעד טשינ ךימ ןלָאז םיוג יד זַא ,טריקסַאמרַאפ ןוא ןדנובעגמורא

 ןטרָאד .עינטיפירט ןייק רימ ןעייגרַאפ ױזַא .ןדיי עזָאלצוש יד ןגעק םיוג יד ןפורסיורַא

 קוילסאמ .גנוגעוואב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןגעק זיא ףרָאד רעצנַאג רעד זַא ,רימ ןקעמשרעד

 ןבעג ייז ןלעוו ,דלוש רעייז ןיא גורה ןדעי רַאפ זַא ,טנרָאװ ןוא םישק םירבד ייז טגָאז

 עלַא טימ ןובשח רעד ןוא טנעָאנ זיא הלפמ סרעלטיה ייוו ױזַא זַא ,ייז טהצע רע .ןובשחו"ןיד

 -יטראפ רעד וצ ןייגרעביא ןוא ןָאט-הבושת רעבירעד ייז ןלָאז ,רעקידלַאב א זיא םיחצור

 -עיווָאס טעדרַאמעג טָאה סע ייז ןופ רעוו טסייוו רע זַא ,ייז טנָאמרעד רע .גנוגעוואב"רענַאז

 ךיא גערפ ןייר ןייק געוו ןפיוא .םיגורה עשידיי ןענָאמרעד סיוא טדיימ ןוא רעגריב עשיט

 "רַאפ רעייז ןגעוו טנרָאװעג טשינ ייז וטסָאה סָאווראפ ! רידנַאמָאק 'ח, : רידנַאמָאק םייב

 טָא ."רעגריב עשיטעיווָאס :טגָאזעג ךָאד בָאה ךיא, : רימ רע טרעפטנע *? ןדיי ןגלָאפ

 ...זעייקעצ טשינ גנַאל ךיא ןָאק ץורית םעד

 יד .בוטש ספיסעי ייב ,טיולפ ןרעטנוא גיל ךיא .ןייר ןיא ןיוש רימ ןענעז טָא ןוא

 פָאְק ןייז רעביא טסיש ןעמ .רעוועג סָאד ןבעגּפָא לָאז רע םיא ןופ ןרעדַאפ רענַאזיטרַאּפ
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 םיסעי טָאה ןתמא רעד ןיא ."טשינ בָאה ךיא ,ןיינ, : רעפטנע ןייא טָאה רע ןוא סיפ יד ןבענ

 .רענַאזיטרַאּפ יד ןגעק טצונעגסיוא רעטעפש סע ןוא ,רעוועג טַאהעג ָאי

 סעמעוו ןיא ,רעדרעמ עפורג א ןַארַאפ זיא ןטרָאד .ָארעיזא ףרָאד ןיא קעװַא ןעייג רימ

 עטקינייפרַאּפ רעטרעדנוה ןסיוועג ןייז ףיוא טָאה רעכלעוו ,רעקנעה א טייטש סע ץיפש

 ןבָאה רימ .ייצילָאפ רעצרעמידאלוו רעד ןופ טנַאדנעמָאק זיא רע .ןדיי רעצרעמידאלוו

 ךיז ױזַא יוו עגַארפ א רָאנ זיא'ס .בוטש ןיא ךיז ייב חצור רעד זיא טכַאנייב זַא ,טסווועג

 טרעקַאלפעגרעדנַאנופ ךיז טָאה ףרָאד םעד ןיא .בוטש ןייז וצ ליטש רעד ןיא ןרַאשוצוצ

 -טפיוה םעד טשינ רעבָא .םיחצור ןסָאשעג ןוא רעזייה ןדנוצעגרעטנוא טָאה ןעמ .ףמַאק ַא

 ,עפורג רעזדנוא ןופ ןברק-רענַאזיטרַאּפ רעטשרע רעד ןלַאפעג זיא ףמַאק םעד ןיא .חצור

 רימ ןענעז ןַאד .ןיירַא דלַאוו ןיא טכַארבעג םירבח יד ןבָאה ןברק םעד .ָאקנַאיסװָא דיי רעד

 לפטמ ךיז ןבָאה עלַא .םיוג ייווצ ןוא יורפ עשידיי ןייא ,ןדיי ,רענעמ 6 : ןשטנעמ 9 ןעוועג

 טלגנירעגמורַא רימ ןלעוו דלַאב זַא ,רעכיז ןעוועג ןַאד ןענעז רימ .הרובק רעד טימ ןעוועג

 .ןעוועג טשינ זדנוא רַאפ זיא קירוצ געוו ןייק רעבָא .רעניארקוא ןוא ןשטייד ךרוד ןרעוו

 ןגנַאל א וצ ןדנובעגוצ ,םיוב ןטסכעה םעד לגרעב א ףיוא ןבילקעגתיוא ןבָאה םיוג ייווצ יד

 ,רידנַאמאק רעד ןוא םיוב ץיפש עמַאס ןפיוא ןגיוצעגפיורַא םיא .ןָאפ עטיור ַא גנַאטש

 עפורג א אד זיא דלַאװ ןיא זא ,ןעז רעדרעמ יד ןלָאז, ! טגָאזעו יוזַא טָאה ,קיולסאמ

 ,עקשזעטס עלָאמש יד טעווענימעגמורַא ךיוא ןבָאה ייז ."ןעמוק ייז זלָאז ןוא רענַאזיטרַאּפ

 טָאה ןטַאנַארג ןוא ןסקיב טימ עטנּפָאװַאב ןוא לדייב םוצ עטַאלב רעד רעביא טריפ עכלעוו

 םענעפָא םייב .טכער ןייז ןטיוט םעד ןָאטעג ןשיווצניא בָאה ךיא .אנוש םעד טרַאװעגּפָא ןעמ

 ."אבר הימש שדקתיו לדגתי, :ןעירשעגסיוא ןַאטנָאּפס ןדיי עלַא ןבאה ָאקנעיסװָא ןופ רבק

 סָאד .טימ ןענייוו רעמייב יד זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג ןבָאה רימ ןוא ,טנייוועג ןבָאה רימ

 .לוכיבכ טימ חוכיוו א טריפעג רימ ןבָאה סָאד .ןידה קודיצ ןופ שידק ןייק ןעוועג טשינ זיא

 ןבָארגַאב עכלעוו ,ןדיי עטעליוקרעד-טשינ ,עכעלטע ןופ יירשעגדייוו ַא ןעוועג זיא סָאד

 ,רוד רעייז ןופ ךעלטשער יד

 רעשירעטעררַאפ ַא ןופ ןלַאפעג זיא רעכלעוו ,קירדומ ןעוועג זיא ןברק רעטייווצ רעד

 -רעביא ןוא טרַאנרַאפ םיא טָאה רעכלעוו ,ןַאיטרַאּפ רעטשרמולכמ א ,טנַאה רעשיאי'ג

 ,םיא ןופ קידנרעדַאפ ,רעקיטש ןסירעג םיא ןופ ןבָאה םיעשר יד .סעצווָאבלוב יד וצ ןבעגעג

 רעד ןעוועג זיא ןברק רעטירד רעד .דלַאװ ןיא ןדיי ןַארַאפ ןענעז סע ּוװ ןזייוו ייז לָאז רע

 .ןשטייד יד ןגעק ףמַאק םענעפָא ןַא ןיא רעטעפש לסיב ַא טלַאפ רע .גרעבנענָארק רעגנוי

 ןעוועג לפטמ ךיז טָאה ,ףמַאק םעד ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טָאה רעכלעוו ,לזננעג סחנּפ

 ,ןטסירק ,רענַאזיטרַאּפ עטעגרהעג ךָאנ טימ רבק-רעדירב ַא ןיא טגיל רע .הרובק ןייז טימ

 םעד ןטישרַאפ םייב .םלצ ַא טלעטשעגקעווַא רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה רבק םעד ןופ סנּפָאקוצ

 ןייא רַאפ ןלַאפעג ןענעז עלַא, :טגָאזעג ןרידנַאמָאק-רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה ,רבק ןקיזָאד

 ."ןעמאזוצ ןעור עלַא ןלָאז ןוא ךַאז רעטכערעג

 ןטישרַאפ םייב ךיוא ,1918 רָאי ןיא ךָאנ השרד ַאזַא טרעהעג לָאמַא ןיוש בָאה ךיא

 יד, :טגָאזעג ּפָאּפ רעציװָארבמָאד רעד טָאה ןאד .םזינומָאק ןרַאפ רעפמעק ןופ רבק ַא

 ןקַאילָאּפ ,ןסור ףיוא גנולייט ןייק ןייז טשינ לָאז רעמ זַא ,םעד ראפ ןלאפעג ןענעז ןדלעה
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 השרד רענייש רעקיטלָאמעד רעד ךָאנ ."רבקדרעדירב ןייא ןיא ןעור ייז ןלָאז ןוא ,ןדיי ןוא

 -במָאד ןיא זיולב ןוא ,ןעמָארגָאּפ טימ לובמ א פעק עשידיי ףיוא ןָאטעג טָאש ַא ךיז טָאה

 ;ןַאמסַאּפ םייח ,ןאמשיפ לכימ ,ןרעשומ :ןסָאשרעד ,1918 רָאי ןיא ,ןַאד ןעמ טָאה ץיווָאר

 טלָאמעד ןעמ טָאה הביבס רעציװָארבמָאד רעד ןיא ןוא ךורטָאּפ המלש ,טחוש םעד קחצי

 םעד לדָאד ,ןוז סרעציניסאי לארשי ,ןענַאמצלַאז ,ןוז סשרעה בקעי .ןעמארטש : טעגרהרעד

 .ןוז סרענזיופ

 ןיא ,ךעלטנפע ,ןּפָאּפ רעציװָארבמָאד ,רעגלָאפכָאנ ענייז ןבָאה ןטייצ סרעלטיה ןיא

 ךָאנ ךיוא .ןדיי ףיוא תוטיחש יד טקיטכערַאב ןוא תושרד ןטלַאהעג ,סרעטסיולק עדייב

 -ןדיי יד טרעהעגפיוא טשינ ןבָאה ,1943 רָאי ןיא ,ןגרעבנענָארק ןופ רבק םייב השרד רעד

 ןבָאה סעּפורג-רענַאזיטרַאּפ ערעדנַא ןיא ךיוא .ךיז רַאפ לטיּפַאק ַא זיא סָאד ןוא ,תוטיחש

 סקינטַאיּפָאלַאה םעד ,ןוגליוו היעשי .תונברק עשידיי רעציװָארבמָאד ןייק טלעפעג טשינ

 יד ןיא ןפמעק רעדניק ערעייז ןוא טוק-ןאמראב ,םעדייא סגרעבנטָאר ,שטיװָאקילעז ,ןוז

 ,רעגיכ .םוא טרָאד ןעמוק ןוא ןטַאּפרַאק יד זיב ןייגרעד ,גנוריפורג סקַאּפװָאק ןופ ןעייר

 יד רעטנוא ןופ רעבירג רענרַאס יד ןופ ןכָארקעגסױרַא זיא רעכלעוו ,לרוחב רעגנוי ַא

 ןיא ןוא רעבירג יד ייב םישק םיוניע עלַא יד ןגעוו טלייצרעד ךס ַא זדנוא ןיא ענעסָאשעצ

 ,עצישטער ףרָאד ןופ יקסווָאקנַאמ רשא .ףמַאק ןיא רענַאזיטרַאּפ ַא יוו םוא טמוק ,רעבירג יד

 יד ןגָאירַאפ ןופ גָאט ןטצעל ןיא ףמַאק םענעפַא ןיא םוא טמוק ,ןַאזיטרַאּפ רעשידלעה א

 .ןשטייד

 רעדירב יירד יד ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ ןיוש ,ןעמוקעגמוא ןענעז גנוריפורג ןיימ ןופ

 סרעדנוזַאב ןוא ןפמַאק ליפ ןיא טקילייטַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןיז סעבילט םייח ,סעניּפש

 ,דוס א ןיא טליהעגנייא טנייה זיב זיא טיוט רעייז .ענווַאר ןופ ןשטייד יד ןביירטרַאפ ןיא

 ,1942 רעבמעצעד ןטד20 םעד טנגעגַאב ךיז בָאה ךיא עכלעוו טימ ,רענַאזיטרַצּפ 9 יד ןופ

 ןעמוקעגמוא ,יורפ רעשידיי רעקָאדָארָאה רעד טימ ןדיי רעציווַארבמָאד ןביז יד ןענעז

 .עקידעבעל סױרַא ןענעז ,עקסַאוו ןוא קיולסאמ : םיוג ייווצ יד .ןפמַאק-רענַאזיטרַאּפ יד ןיא

 רעדלעוו יד ןיא דרָאמ-ןדיי  .וט

 ףיוא ןרעיול וצ טרעהעגפיוא טשינ טיוט רעד טָאה ,קידנעייז דלַאוו ןיא ןיוש וליפַא

 -ןדיי .עפורג ַא ןיא ןעוועג זיא רע ןעוו ייס ,םַאזנייא ןעוועג זיא רע ןעוו ייס ,דיי ןדעי

 ןענעז ןוא סעבַאגפיוא עטסכעלרעפעג יד ךיז ףיוא ןעמונעג קידנעטש ןבָאה רענַאזיטרַאּפ

 ןעוועג תונברק ערעייז קיסעמטנעצַארפ ןענעז רעבירעד .ףמַאק ןיא ןעגנַאגעג עטשרע יד

 ןָאטעג סָאד ןבָאה ןדיי יד .רענַאזטרַאּפ עשידיי-טשינ ןופ תונברק יד יוו ערעסערג ליפ

 ; םיחצור ערעדנַא ןוא שטייד ןרעביא רעגַאב-המקנ בילוצ ,סנטשרע : םימעט ייווצ בילוצ

 ןופ סױרַא טשינ ךיז ןעיירד ןדיי זַא ,ערעדנַא רַאפ ןזייוו טלָאװעג ןבָאה ייז לייוו .סנטייווצ

 וזו ןלַאפ ערערעמ ןעוועג ןענעז םעד ץָארט .טיוט ןרַאפ ארומ ןייק טשינ ןבָאה ןוא ףמַאק

 -- רָאנ ,ףמַאק םענעפַא ןיא רָאנ טשינ ,טיוט רעייז ןענופעג ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 ַא ןעוו .רענַאזטרַאּפ עטמיטשעג-שיטימעסיטנא רעדָא עטלעטשראפ ןופ טנעה יד ןופ
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 ;ןטסיצילָאּפ עשיניַארקוא ,ןשטייד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגניירַא זיא ןַאזיטרַאּפ רעשידיי

 -- ןקַאילַאּפ רעדָא ,רעניַארקוא עטמיטשעג-שיטסילַאנָאיצַאנ םתס רעדָא ,"סעצווָאבלוב;

 רָאנ ,טיוט -- םתס רָאנ טשינ ןוא .טיוט רעד -- זעוועג ןלַאפ עלַא ןיא לרוג ןייז זיא

 ןיא ןלַאפניירַא ןגעלפ רענַאזיטרַאּפ ערעדנַא ןעוו .םירוסי עטסכעלקערש יד טימ טיילגַאב

 וצ ןטכיזסיוא ךיוא ןעוועג ,ןלַאפ עסיוועג ןיא .ןענעז ,עטנַאמרעדנביוא יד ןופ טנעה יד

 .ןבעל ןביילב

 -מורַא םתס ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי יד ןופ לרוג רעד ןעוועג זיא רעכעלרעדיוש ךָאנ

 טייקירעהעגוצ םוש ןייק ןָא ןוא רעוועג ןֶא ,רעדלעוו ןיא סעטָאלב רעביא טעקנָאלבעג

 רקפה יטוועג ןענעז עקיזָאד יד .עּפורג-רענַאזיטרַאּפ רעטנפָאוואב זיא טשינ רעכלעוו וצ

 ןטלַאהעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עזָאלצוש יד ןעוועג ןענעז ללכה ןמ םיאצוי .רקפהבש

 רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,יוג רעקוועשטיוו רעד טָא .רענַאזיטרַאּפ סערויסימ םורַא

 ןדיי יד ףיוא ןבעגעג גנוטכא טָאה ,עּפורג-רענַאזיטרַאּפ רעקרַאטש ַא ןופ רידנַאמָאק

 עטיירפשטצ ,ןדַאירטָא עקירעביא יד ןיא .ףוס זזיב ןָא גָאט ןטשרע ןופ ,טיבעג ןייז ןופ

 ןעוו ךיוא .ןרָאװעג רעסעב ןדיי יד ןופ בצמ רעד רעטעפש טשרע זיא ,עיסעלָאּפ רעביא

 ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי לסיב א שטָאכ ןעייר ענייז ןיא טַאהעג טָאה דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ ַא

 ןיא ךיז טָאה ,לשמל ,ױזַא טָא .רערעכיז ַא ןעוועג ןדיי עליוויצ יד ןופ בצמ רעד ןיוש זיא

 ,1943 חספ ראפ ,טריטרַאווקעגנייא ,טנגעג רעקינרעס ןיא ,ןילעז ףרָאד םורַא ,דלַאוו

 -ילַאּפ ענעזעוועג ןענעז עלַא ייז זַא ,טגָאזעג טָאה ןעמ .טײהנײא-רענַאזיטרַאּפ עשיסור א

 ךלַאב ןבָאה ייז רעבָא .סעקינהבושת"ירזוח -- טציא ןוא ןשטייד יד ןופ טסניד ןיא ןטנַאיצ

 רעקינרעס טתיממעגנָא טוג טַאהעג ןיוש ןבָאה ייז יוו םעדכָאנ ,ןדיי ןגלַאפרַאפ ןבוהעגנָא

 זדנוא ןליוו ןוא זדנוא ןופ ןסייוו ייז לייוו ,ןטיה ךיז לָאז ךיא ,ןָא רימ ןגָאז םיוג .ןדיי

 .ןסישעצ

 יד ןוא רענַאזיטרַאּפ עשידיי קילדנעצ ַא ןבעגעגוצ ייז וצ ןעמ טָאה ןכָאװ רָאּפ ַא ךָאנ

 סע .1943 טסברַאה זיא'ס .טקַאפ ַא ךָאנ ןוא .ךעלדניירפנדיי ןרָאװעג זיא טייהנייא עצנַאג

 טרָא ןופ ןריר ןזומ עליוויצ עלַא .טייקסַאנ ןוא טלעק ,עטָאלב ןיא ןגיל רימ ןוא טנגער

 -לוב ןגעק ףמַאק ןיא ךיז ןטיירג רענַאזיטרַאּפ יד .רעטעמַאליק 50 ַא ףיוא ןקורּפָא ךיז ןוא

 עטכע יוו ןָאטעגנָא ךעלרעדניק ערעזדנוא ןבָאה רימ .רעהַא ךיז ןראפש עכלעוו סעצווָאב

 ,סרעטעווס םיא רַאפ ןטכעלפ ייז .יוג ןטוג א ןופ בוטש ןיא טזָאלעג ייז ןוא סעקניַארקוא

 ןָאט ןליוו ןוא רענַאזיטרַאּפ ןָא ןעמוק לֶאמנייא .ייז טזייּפש רע ןוא ןקָאז ןכַאמ ,ןעניפש

 ןוא רענַאזיטרַאּפ-ריּפשסיױא עפורג ַא ןָא ךיז טגָאי עגר ותואב רעבָא ,רעדניק יד סטכעלש

 ,רענַאזיטרַאּפ עטכעלש עלַא טגָאיעצ טָאה ,ןַאמסקַאװ ,דיי רענַאפעטס רעד ,רידנַאמָאק רעייז

 עטיור יד יצ, : עגַארפ רעד ףיוא הבושת עטערקנָאק א ןבעג ןפרַאד לָאז ךיא ןעוו

 ןייק ךיא טלָאװ "? ןדרָאמ ןפלָאהעג ךיוא רשפא רעדָא ,ןדיי טצישעג ןבָאה רענַאזיטרַאּפ

 ךיוא ןוא עיסעלָאּפ-רענילָאװ ןיא ,ןדיי : ןגָאז ךיא ןָאק סנייא .ןבעג טנָאקעג טשינ רעפטנע

 עטיור יד ןופ ןטייהנייא יד קנַאדַא רָאנ ןבעל ןבילבעג ןענעז ,דנַאלסורסייוו ןיא ,זייוולייט

 ,רענַאזיטרַאּפ ןענַאטשעג ןענעז רעדלעוו רעבוד ןיא :וצ ךיוא ביג ךיא רעבָא .רענַאזיטרַאּפ

 ךָאנ ,קַאּפעלש סחנפ +: ןדיי יירד ןעוועג ןענעז ןעייר ערעייז ןיא ."סעצוואטיש, .ג .א יד
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 ןטָאשרעד ןענעז יירד עלַא .ןוז סרעשטאניכ םעד םהרבא ,ךיוא ןוא ,רעצרעמידָאלװ א

 .רענַאזיטרַאּפ ענעגייא יד ךרוד ןרָאװעג

 םורָא טָאה ,איטעפ ַאידַאיד -- טײהנײא-רענַאזיטרַאּפ רעסיורג ַא ןופ רעריפנָא רעד
 ןבָאה רענַאזיטרַאּפ ענייז זַא ,תמא רערעטיב ַא רעבָא זיא'ס .ייז טיה רע ןוא ןדיי ךיז
 רעדנעס ,רעדורב ןיימ ןוא ךיא .טנגעגַאב ייז טימ ךיז ןבָאה ייז רָאנ יוו ,ןדיי טעגרהעג
 רידנַאמָאק ןופ רענַאזיטרַאּפ יד טשינ ןעוו ןוא ,ןסױטשעגנָא ייז ףיוא ךיז ןבָאה ,ןייטשלגייפ
 ןענַאטשעג זיא רעכלעוו ,קַאירַאמ רעבלעז רעד .טעגרהעגקעווַא זדנוא ייז ןטלָאװ ,"קַאירַאמ,
 ןענעז סע רעכלעוו ןיא ,עווענאי םורַא ,טײהנײא-רענַאזטרַאּפ רעקרַאטש ַא ןופ שארב
 .עלעטעטש ןופ ןדיי 45 טעליוקעגסיוא ביוהנָא ןיא טָאה ,םיא ךרוד עטצישעג ,ןדיי ןעוועג
 זיא'ס םגה .ןטיבעג עלא ןיא טנעה-רענַאזיטרַאּפ ךרוד תוגירה ןופ לטעצ רעגנַאל ַא זיא'ס
 סור ןופ רענַאזיטרַאּפ יד םורַא ,רעדלעוו רעשטיווַאכמיס ןיא ,טיבעג רעקסניּפ ןיא זַא ,תמא
 רעניסאראק יד ןיא זַא ,תמא ךיוא זיא ױזַא .טצישעג רעלגָאװ עשידיי ןרעוו ,ַאשימ ַאידַאיד
 .רענַאזיטרַאּפ עקיטרָא יד ייב ץוש ןענופעג ןדיי רעציװָארבמָאד ןבָאה רעדלעוו רעירעזָא ןוא
 "רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ןטיבעג יד ןיא ,ךיוה רעד ןיא ,ריטס ךייט ןופ ןרעסַאוו יד םורַא
 רעד ךיוא .טייצ-הגירה עטכעלש יד טבעלעגכרוד ןדיי ןבָאה ,ווָאקורק ,סור ןופ ןדַאירטָא
 עטיור עשיליופ יד ןוא יקסווָאנַאטַאס לַארענעג רעשיליופ רעד ,עװקסָאמ ןופ רעטקישעג

 .ןדיי טצישעג ןבָאה .ַאקסװעליסַאװ ַאדנַאװ ןופ ןעמַאנ ןפיוא ,ןדַאירטָא-רענַאזיטרַצּפ
 .ןדיי ןציש ,ַאמגעיב ןוא ווָארָאדָאיפ ןלַארענעג יד ןופ ןדַאירטָא יד

 ןעוועג ןענעז אשימ ַאידַאיד םורַא :י"שר שוריפ -- ןרעוו ןבעגעגוצ זומ סע רעבָא
 עקיטרָא יד ןענָאמרעד וצ זיא רעדלעוו רעניסאראק יד ןיא .ןרָאטקַאפ עקיטסניג רעייז
 ,ץיווַארבמָאד ןופ גרעבנזָאר החמש ןוא יקסנַאשלָא ,ווָאקייפ ןועמש : רענַאזיטרַאּפ עשידיי
 ."ץוש-ןדיי, -- טייהנייא רעד ןופ םַארגָארּפ ןיא טריפעגניירַא הקזח-דיב ןבָאה עכלעוו

 ןבָאה עכלעוו ,ןדיי עכעלטרָאװטנַארַאפ ןעוועג ןענעז "סעצווַאקורק, יד ןשיווצ ךיוא
 -ענעג ןופ ןטייהנייא יד ןיא ,ןדיי רעציווַארבמָאד ןוא רעקינרעס עלַא יד .העפשה טַאהעג
 עטגָאלּפעג יד ראפ ןטייקכעלגעמ-ץנעטסיזקע יד ןופ םרוג רעד סע ןענעז ,ַאמגעיב לַאר
 דיי

 רעד רעביא םיחיגשמ ןוא סרעגָאזטרָאװ יד ןענעז ("סווָארָאדָאיפ, יד) ןלַארענעג יד

 בורק ,רימ תעב .ןדיי יד גיוא ןפיוא ךיוא ןטלַאה ןוא גנוגעווַאב רענַאזיטרַאּפ רענײמעגלַא

 א טימ לַארענעג רעד זדנוא טיג ,ןשטיהָארָאד ןייק ןרעדנַאװרעבירַא ןזומ ,ןדיי טרעדנוה

 -נייא ענעסעזעגנייא ןוא עכעלגעוואב יד וצ גנונערָאװ א ךיוא טלַאהטנַא רעכלעוו ווירב
 ךיז רימ ןבָאה ,דַאירטָא סערויסימ ןטוג םעד ןיא ךיוא .ןעמענפיוא זדנוא ןלָאז ייז ,ןטייה
 ךורב ,ךילרע ר"ד ,סעקושטלַאקַאב יד ָאד ןענעז ןעייר ענייז ןיא לייוו ,ןטלַאה טנָאקעג

 .דנַא .א יקצעלַאג ,אלאזוואק ,קילַא ,יקסווַאקנַאמ

 ייב ךיוא .תוגירה ןעוועג ןטייהנייא עטנָאמרעדנביױא עלַא יד םורַא ןענעז םעד ץָארט

 ןשידיי רעשטיוועשטיראווס א ןסָאשעגקעװַא ,טשינרַאג רַאפ שממ ןעמ טָאה ןערויסימ

 ןבָאה ,ןערויסימ ייב רענַאזיטרַאּפ-םיֹוג יד ןעוו טנעמָאמ ַא ןעוועג ךיוא זיא סע .ןַאזיטרַאּפ

 וליפַא ייז ןבָאה לָאמנייא .דַאירטָא ןיא םירבח עשידיי ערעייז עלַא ןענעּפָאװטנַא טלָאװעג
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 ,סעצווָאבלוב יד ןופ דסח ןפיוא רענַאיטרַאּפ עשידיי עלַא יד טרעפילעגסיוא יוו טעמכ

 סיורג טימ ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עשידיי רעקינרעס ןוא רעציװָארבמָאד עכלעוו ןופ

 ,טגָאירַאפ ייז ןוא ןגָאלשעגתִא םיוק שפנ-תריסמ

 ןופ שממ ,רעדלעוו סרעטַאילפ ןופ סיורַא ךיז ןּפַאכ ,סעקינדנוזענ טפורג א ,רימ

 ןטנפָאוואב א רימ ןענעגעגַאב טכַאנייב ףלעווצ םורַצ .סעצווַאבלוב יד ןופ טנעה יד רעטנוא

 קידנעמוקוצ ןוא לָארַאּפ םעד זדנוא טגָאז רע .יקצעלַאג דיי רעד ו א סָאד ןוא רעטייר

 רעטייווצ רעד טשינ ןעוו ,ןפלָאהעג טשינ ךיוא לָארַאּפ רעד טלָאװ ,ךאוו רעטשרע רעד וצ

 ןוא ןקויצער ןסיוועג א וצ רעביא זדנוא טיג רעכלעוו ,"םירופ, ןַאזיטרַאּפ רעשידיי

 ךימ ןעק רע זַא ,קידנבעגוצ ,רעהַא ןעמוק רימ ױזַא יוו םעד ןגעוו ייברעד םיא טריטרָאּפַאר

 ךיז טָאה ,ןיילַא ןיקויצער לרידנַאמָאק ןטימ ןבילבעג ןענעז רימ רָאנ יוו רעבָא .ךעלנעזרעפ

 ןענעז רימ זַא ,זדנוא טגָאז רע רעכלעוו תעב ,השירדו הריקח ןופ םוניהג ַא ןביוהעגנָא

 ,טגָאיעגנָא זדנוא טָאה ירפ סנגרָאמוצ סָאװ סנ א ןעשעג זיא זדנוא .ןענָאיפש עשטייד

 ,םולשב סיורא רימ ןענעז ץנעוורעטניא ןייז קנַאדַא ןוא ,קושטלַאקַאב דיי רעד ,קידנטייר

 ןייק טשינ ייז, :ןקויצער וצ רעטרעוו רָאּפ א סקושטלַאקַאב ןורכז ןיא ןבילבעג זיא רימ

 ."טנוה

 ןופ ,ברַאפרעבליז הנוי .ווירב סלַארענעג ןטנָאמרעדנביוא ןופ לרוג םעד ןגעוו טציא ןוא

 עטשרע יד .ווירב םעד טלַאה רע ןוא גנולדיזרעביא רעד ןופ טנַאדנעמָאק זיא ,קינרעס

 ּפָארַא זדנוא ןפעלש ,ןָא טוג זדנוא ןגָאלש ,געוו ןיא ןָא ןפערט רימ עכלעוו ףיוא רענַאזיטרַאּפ

 א ךרודַא ןדיינש רימ .רקפה ןביילב רימ ןוא ,ווירב םעד ןסיירעצ ,סיפ יד ןופ לוויטש יד

 עטנּפָאװַאב ןרופ עכעלטע ןענעגעגַאב ןוא סעטָאלב ןוא רעדלעוו רעטעמַאליק טרעדנוה

 -רעד-טיוט ןגייווש רימ .ןענעז רימ רעוו ןגערפ ןוא םורַא זדנוא ןעלגניר ייז .רענַאזיטרַאּפ

 ,םיטילּפ, :ךיא רעפטנע .עגַארפ ַא רעדיוו טמוק -- *? ריא טנעז רעוו .ונ; .ענעקָארש

 : ךיא גָאז ."? ןקַאילָאּפ טנעז ריא, ."רעניַארקוא יד ןופ ןוא ןשטייד יד ןופ ןפיולטנַא עכלעוו

 טנעז ףוסבל עשז רעוו אט, ."רעגרע -- עשזוכ, .*? רענייגיצ ? סָאוו, ."רעגרע -- עשזוכ,

 דיי רעד ןוא *! ןדיי ,םכילע םולש !עשזוכ עינ אד, ..."ןדיי, : סיוא ךיא למַאטש ."? ריא

 ןוא ןעוועג טרָאד גנַאל טשינ ןענעז רימ ּוװ ,ףרָאד א ןיא טריטרַאווקעגנייא זדנוא טָאה

 .ןפיול רעטייוו טזומעג

 ןבָאה רעניִארקוא יד .ןדיי רעטנזיוט רענעצ ןסָאשעצ ןבָאה ןשטייד יד : ױזַא סיוא טמוק

 ןלַאפעג ךיוא ןענעז רעקילדנעצ ןוא םידיחי .רעטרעדנוה ןוא רעקילדנעצ טעדרַאמרעד

 טימ ןענעז ,דלַאװ ןופ ענעגנַאגעגסױרַא ,םידיחי יד ,רימ ןוא רענַאזיטראפ עטכעלש ןופ

 ,גנַאפנָא ןיא רעבָא .לכה-ךס רעד זיא סָאד .ןבעל ןבילבעג ץוש-רענַאיטרַאּפ ןוא ןוצר סטָאג

 ןופ ,טנוה רעקיצערק א יוו טגָאיעג ןרָאװעג ,דיי רעטנּפָאװַאב-טשינ ,רעזָאלצוש ַא זיא

 ןרעדנַא ןַא ףיוא ןסױטשעגנָא ּווו ץעגרע ךיז טָאה רעכלעוו ,דיי-שטנעמ ַאזַא .סיורַא ףרָאד

 יד ןיא דרָאמ-ןדיי .ןרָאװעג טעדרָאמרעד תויהש םוש ןָא זיא ,דיידטשינ רעבָא ,שטנעמ

 ךיז ןבָאה סָאװ תוטיחש ןוא תוגירה ןופ ךשמה רעכעלריטַאנ א ןעוועג ,ָאזלַא זיא ,רעדלעוו

 .סעדרָאה עשיטסיצַאנ עשטייד יד ןזיוואב ךיז ןבָאה'ס ןעוו ,גָאט ןטימ ןביוהעגנָא

 קיציא טָאה ,רעגנוה ןופ ןוא קערש ןופ געט ,דלַאװ ןיא ןבעל ןופ געט עטשרע יד ןיא
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 ,עטַאט, : רעטַאפ ןייז וצ טגָאזעג ױזַא ,לקישטנרהא ,עלעגניי רעקנינָאמישטיפ סטיילדלעפ

 ,ענעמוקעגמוא יד ןופ רעכעלקילג עקַאט דלַאוו ןיא ָאד רימ ןענעז יצ :ןגערפ ךיד ליוו'כ

 ."? ייז ןופ רעכעלקילגמוא ןענעז רימ רעדָא

 ןבָאה עכלעוו ,ןטסירק עגנוי .םיוג םתס טעדרָאמעג זדנוא ןבָאה ןכָאװ עטשרע יד ןיא

 "ביור בילוצ טעגרהעג ייז ןוא ןדיי ףיוא טרעיולעג ןבָאה ,ןטַאטנדלעה וצ טבערטשעג

 רעד זיא רעטעפש לסיב א .סַאה-ןדיי ןטצעהעגפיוא םתס ןופ טַאטלוזער ןיא רעדָא ,ןקעווצ

 -וואבלוב, עדנַאב עשיטסיצַאנ עשיניַארקוא עטריזינַאגרָא יד .רעגרע ךָאנ ןרָאװעג בצמ

 שיטַאמעטסיס טָאה ,עניַארקוא ענייר-ןדיי א :ןעוועג זיא סע םַצרגָארּפ סעמעוו ."סעצ

 -וצסיוא ןעמעלַא ידכ ,ןדיי טכוזעג ,רעדלעוו יד טרעטשינעג ,טעדרָאמעג ןוא טביורעג

 יד ןיא ןעגנירדניירַא ןגעלפ ייז .ןטלַאהַאבוצסיוא ךיז ןעוועג טשינ זיא ייז ןופ ! ןדרָאמ

 ,דלַאװ ןיא רעטרע עטסנגרַאברַאפ ןוא עטספיט

 ,עלעדיימ ןיילק ןייז טימ רע יוו םעדכָאנ .ץיווירק ןופ ןסענַאמ טעדרַאמרעד ןבָאה ייז

 ןוא רעגנוה ןטילעג ןבָאה ןוא ,םישדח ףניפ רעביא דלַאװ ןיא ןעוועג ןיוש ןענעז .עקרתסא

 טזָאל ,טסָארפ ןקידלַאוועג א ןופ גָאט ַא ןיא ,1943 רַאונַאי ןיא : ױזַא סע זיא ןעשעג .טיונ

 -עגסיוא זיא רע ןכלעוו טימ יוג רעציווירק ַא וצ געוו ןיא ,דלַאוו ןופ סױרַא סענַאמ ךיז

 .ןסע לסיב ַא דניק ןקירעגנוה ןרַאפ םיא ןופ ןעמוקַאב וצ קידנעּפָאה ,ןעמַאזוצ ןסקאוו

 .םידידי ענעזעוועג ךיוא ,םינכש ייווצ ףיוא ןפָארטעגנָא רע טָאה דלַאוו ןופ ןייגסיורַא םייב

 ,ּפָאק ןייז טרעטעמשעצ ןקָאלפ ַא טימ ןוא לוויטש יד סיפ ענייז ןופ ןגױצעגּפָארַא ןבָאה ייז

 לאומש ןוא ךיא ,טיילדלעפ קיציא : טירדעבלַאז רימ ןבָאה ,גנוריסַאּפ רעד ךָאנ געט יירד

 טימ ןוא דחפ ןיא ןבָארגעגסיוא ןבָאה רימ סָאװ רבק ַא ןיא גורה םעד טזָאלעגּפָארַא ןוגילק

 ,שפנ-תריסמ

 ,עמַאמ ןייז ןוא רעכַאמלטיה רעד עלערעב ןעמוקענמוא ןענעז ןפוא ןשיגַארט ַא ףיוא

 טריסַאּפ טָאה סָאד .םישדח ףניפ רעבירַא דלַאוו ןיא ןעוועג ןיוש ןענעז ייז יוו םעדכָאנ

 .ענעריורפרעד קרַאטש ןוא קירעגנוה ןענעז רימ .1943 רַאורבעפ ןיא ,תבש יאצומ ַא ןיא

 .ערָאנ רעטלַאק רעד ןופ סיורַא טביירט רעגנוה רעד רעבָא .זדנוא טכוז ןעמ זַא ,ןסייוו רימ

 ייז ןוא ,ןעמַאמ ןייז טימ ןעלערעב ןטיהסיוא לָאז לארשי-רמוש רעד זַא עלַא ןליוו רימ

 ,עלַא רימ ןגָאז ,ןייגקעווַא רעייז רַאפ ךָאנ .דלַאוו ןיא ערָאנ רעייז ןיא קירוצ ןעגנערב

 ילא ילא, לָאמ 9 וצ ןוא "הרצ םייב 'ד ךנעי, םילהת ךעלטיּפַאק יד םירפס-הלבק טיול

 עלַא ןרעוו רימ ןוא ,טרָאוו ייב טרָאװ ךָאנ ןגָאז עמַאמ ןייז ןוא עלערעב ."ונתבזע המל

 .ןעמוקעגקירוצ רעמ טשינ ןענעז עמַאמ ןייז ןוא עלערעב רעבָא .רערעכיז ןוא רעקיור

 טימ ןוא ץיווטיל ףרָאד ןיא טריפעגסיורַא םיחצור עשיניַארקוא ייז ןבָאה טסָארפ ןיא

 עכעלקערש ןיא ןססוג טסָארפ ןיא טזָאלעג ייז ןוא סיפ יד ןסָאשעגכרוד סקיב-טַאמָאטיוא ןַא

 ןדנובעגוצ סרעפרעק ענעריורפרַאפ עטקינייפרַאּפ יד ןעמ טָאה ,קיטנוז ,סנגרָאמוצ .םירוסי

 טָאה טרָאד ןוא דלַאװ גערב םוצ ,ףרָאד ןרעטניה ייז טפעלשעגמורַא ,דרעפ ןופ ןקע יד וצ

 "נײרַא טנַאה ןיא ןעמ טָאה ןעלערעב ןטיוט םעד .סעקנעיפ ףיוא טצעזעגפיורַצ ייז ןעמ

 טלָאװ רע יוו ,עטַאמש א -- טנַאה רעטייוצ רעד ןיא ןוא םעדָאפ-לדָאנ א טקעטשעג

 -עגוצ ןסעזעג עטיוט יד ןענעז ױזַא ןוא .ןעלטיה טיינעג ןוא ךַאפ ןייז ןוטעג טשרמולכמ
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 ןופ ןלייט ןפעלש ייז ןופ זייווכעלקיטש ןביוהעגנָא ןבָאה תויח ןוא טניה ןוא ענעריורפ

 -ײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ רעניילק א ופ רידנַאמָאק םעד ,ןקוילסאמ ןטעבעג בָאה'כ .רעפרעק

 ןייז רבקמ טשינ טעוו ןעמ ביוא זַא ,טגָאזעגנָא ןוא ףרָאד ןיא ןרָאפעגסיורצ זיא רע ןוא גנול

 ןייז ןוא ןעלערעב ןעמ טָאה טשרע ןאד .ףרָאד סָאד ןענערברַאפ רע טעוו ,םיגורה יד

 .טקידרעַאב ןעמַאמ

 סעפע ןעלטעב ,םיוג רעיטסערעב עטנַאקַאב וצ ןעמוקעג ןדיי ןענעז ,טכַאנייב ,לָאמנייא

 -במָאד ןוא רעיטסערעב ןבילקעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה סע .ןטלַאהרַאפ טרָאד ייז ןעמ טָאה ,ןסע

 .ןצנַאט ןוא ןעגניז ייז ןסייהעג ,ןדיי יד ןגָאלשעג ןבָאה ייז ןוא גרַאב ןופ םיוג רעציווַאר

 ןוא טסָארּפ ןפיוא ייז טרעדיילשעגסיורא ,ןדיי יד ןופ רעקיטש ןסירעג ייז ןבָאה ךָאנרעד

 יד ןעמ טָאה ,ענעריורפרעד ןעוועג ןיוש ןענעז ייז ןעוו .רעסַאוו עטלַאק טימ ןסָאגַאב

 .ןרירפנייא רעמ ךָאנ יוזַא ייז טזָאלעג ןוא געוו ןופ טייוו טשינ טלעטשעגסיוא עטיוט

 .םייוג עקידנרָאפכרוד יד טלייוועג דליב עשיגַארט עקיזָאד סָאד טָאה גנַאל םישדח

 .ןסערפעגפיוא ןוא טפעלשעצ ייז טניה ןבָאה גנילירפ

 .טיוט םוצ טקינייפרַאּפ סעצווָאבלוב רעײטָאלָאז ןבָאה ןענַאמנייש ןועמש

 םיא ןופ ןגיוצעג .טקינייפראפ ךעלרעדיוש ייז ןבָאה .לקינייא סריוזנעג לסאב ,ןעלּפָאק

 ןָאטעג סעיטסעב עשיטסידַאס עשיניַארקוא יד ןבָאה ױזַא .טיוה ןייז טליישעג ,ןרעדָא יד

 .טנעה ערעייז ןיא ןלַאפעגניירַא ןענעז עכלעוו ןדיי עלַא טימ

 ! הלילחו סח ! רעביא ביירט ךיא זַא ,ןטכארט טשינ רענייק לָאז : רעטנוא ךיירטש ךיא

 ןעלּפָאק םעד טָא .םישודק יד ןופ םישק םיוניע יד ןייז ללחמ ,תוקיפס יד ךרוד טעוו ןעמ

 ןוא ןגָאװ א ןיא טנַאפשעגנייא םיא ןעמ טָאה טשרע ֹוצ .טקינייפעג גנַאל רעייז ןעמ טָאה

 טקינייפרַאּפ םיא ייז ןבָאה ךָאנרעד טשרע .ןשטייב טימ ןסימשעג קרַאטש ןוא ןפיול ןסייהעג

 ןרעלטיה ןופ שרַאמנײרַא ןכָאנ ןברָאטשעג זיא עכלעוו ,סריוזנעג-לסאב ,עבָאב ןייז .טיוט םוצ

 זַא ,טגָאזג טיוט ןרַאפ טָאה ,ןדיי יד ןופ םירוסי עלַא יד ןעזעגוצ רָאי 90 עריא וצ ןוא

 טעוו ןוא דובכה-אסכ םוצ קעװַא ךיילג יז טייג ,טלעוו רענעי ףיוא טמוק יז יוו דלַאב

 ןרעלטיה טזָאל רע יאמלה ,ןעיירש ןרעהפיוא טשינ טעוו ןוא לטרַאג ןרַאפ לוכיבכ ןעמעננָא

 ןעלסאב טָאה ןעמ זַא ,סיוא רעבָא טזייוו .ןדיי סטכעלש ליפ ױזַא ןָאט םיעשר ענייז טימ

 םעד ,בוט גזמ ןוא הרות ןב םעד ,לקינייא ריא ןוא לטרַאג סלוכיבכ םוצ טזָאלעגוצ טשינ

 ..סטכעלש ליפיוזַא ןָאטעגנָא ןעמ טָאה ,תורומחבכ תולק תווצמ ןיא רהזנ ןסיורג

 וא ,בצק רעד ,ןַאמשיפ השמ ןופ ערָאנ רעד ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז ןבָאה סעצווַאבלוב

 .טעוועקעידזיא קידלַאוועג ייז רעביא ךיז ןבָאה ןוא סעקמחנ רתלא לדוי ןופ רעדניק יד

 יד ןופ עמאמ יד .םירוסי ערעייז ןענעכייצרַאפ ןענָאק וצ רעטרעוו ןייק טשינ בָאה ךיא

 קידנעמוקקירוצ ןוא ןסע סעפע ןכוז ערָאנ ןופ סיורַא לגניי ןייא טימ קילעפוצ זיא רעדניק

 .ךעלרעּפרעק עטנערברעד-טשינ ןוא עטעשטעילַאקעצ זיולב ןפָארטעג יז טָאה

 יורפ ס'סעלק רעזייל ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז סעצווָאבלוב ןבָאה ףוס עמַאס םייב ןיוש

 ןוא דוד ןוז ןרעגניי סלגייב סענַאמ ןוא ירעיזָא ףרָאד ןופ טיילעגנוי עּפורג עצנַאג ַא טימ

 סרעטַאילּפ ןיא טעגרהעג ךָאנ רעירפ ןעמ טָאה ןססעלק רעזייל .ךעלקיטש ףיוא ןטינשעצ ייז

 ,דלָאװ
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 עפורעג יוזא יד ןיא ,שטיוועשטיראווס על טָאה ,1943 יאמ שדוח ןיא

 יי עזאלצ טרָאד קידנעניפעג ןוא סעצווָאבלוב עדנאב א ןסירעגניירַא ךיז .סעברעוו

 עלקיטש ףיוא ןסירעצ שממ ,טעטכינרַאפ קידתוירזכא ייז ,רעקינרעס ןוא רעציווַארבמָאד

 אג רעקסװָארַאקַאמ ףיוא ,לרעיומ םעד ןופ ,םעדייא סעינונאפ סעשר םעד

 טי שידיי רעקינרעס ַא ןייז סנַאמ דלַאוו ןיא טלַאוועג טָאה ,ןַאזיטרַאּפ רעטשרמולכמ

 .םיא רע טסישרעד -- ןדיי רעקינרעס א דצמ גנורעטש ןייק ןייז טשינ לָאז סע ידכ ןוא

 ךייט םוצ טַאנַארג -טנַאה ַא טימ םעדייא סעינונאפ טייג ,גנואיירפאב רעד ךָאנ ,רעטעפש

 רעווש רעד .ךעלקיטש ףיוא ןסירעצ טרעוו רע ןוא ףיוא טסייר טַאנַארג רעד .שיפ ןּפַאכ

 עכעלרעייפ א ןכַאמ ןזָאל ןוא ףוג ןייז ןופ ךעלקיטש יד ףיוא ןביילק בייוו ןייז ןוא רענייז

 עדייב ןופ רעדליב עקילייה טימ םיחלג רעציװָארבמָאד עדייב ךיז ןקילייטַאביס .היוול

 סנייז בייוו'ס .טכַאמ רעשיטעיווָאס רעד ןופ רעייטשרָאפ ןוא סרעטסיולק רעציווַארבמָאד

 ַא .רעטנייווראפ א ,ןַאמכָאה םייח וצ טייג ."הנבל ןיימ ,ןרעטש ןיימ, :טיירש ןוא טנייוו

 רעייטשרָאפ ןוא רעגריב עבושח, -- :טגָאז ןוא טרָאװ א טעב רע ,רעטעשטרַאקעגנעמַאזוצ

 יוזַא טנייו עכלעוו ,יורפ עגנוי ריא ןוא ,ןטעיווַאס יד ןופ רעייטשרַאפ ,רעטסיולק ןופ

 לייוו ,ןייז אד ןפרַאד רעדליב עקילייה טימ םיחלג ןייק טינ !סיוא ךימ טרעה ; רעטיב

 ןשיטניה טימ ןעמוקעגמוא זיא טנוה ַא רָאנ ,ןלַאפעג זיא דלעה ןייק טינ ןוא שודק ןייק טינ

 יד ןוא קינרעס ןופ ןדיי םענעסָאשעג םעד ןופ רענייב יד םערַאװ ךָאנ ןענעז סע .טיוט

 רעשיטעיווָאס רעד ןופ ןעמָאנ ןיא .עטמעשרַאפ ַא םורַא טייג לדיימ עשידיי עטעדנעשעג

 ַא דובכ ןבעגּפָא טינ ןוא טסניד-סעטָאג יד ןסיירוצרעביא ךיא רעדַאפ ,טייקיטכערעג

 טימ ןוא רעדליב עקילייה יד טימ םיחלג יד ןפָאלטנַא ןענעז עטשרע יד .*! רעדרעמ

 ,עינונאפ ןבָאה ףוס םוצ .טולב שידיי ןסיוועג ןפיוא טַאהעג ןבָאה עכלעוו םיוג עלַא --- ייז

 .ןבָארגַאב יז ןוא הליבנ יד טריפעגקעװַא ןיילַא םינכש יירד ןוא רעטכָאט ןייז

 סרעלטיה יוו ,טינ ןוא םיריבג ןייק טינ ,ןטסינומָאק ןייק טינ -- ,ןדיי ףניפ רעינטיפירט

 ףניפ רָאנ -- סרעגייז טולב ,סעקינטנעצָארּפ עשידיי ןייק ,ןבירשעג טָאה עדנַאגַאּפָארּפ

 עקיטשינ רַאפ ,גרָאב ףיוא טדימשעג ןרָאי עלַא ןבָאה עכלעוו .סעקינלַאוואראה ,סעלַאװָאק

 ףרַאד ןופ םינכש ערעייז ,םייוג ךרוד ןענעז ,רענעגעוו ןוא קעה ,סרעקַא עשייוג יד ןזיירפ

 ,ןרּפָא ןוא ןסע ןבעג ייז ליוו'מ זַא ,ןסייהעג טָאה סע .זיוה ַא ןיא ןרָאװעג טרַאנרַאפ ילוצַאי

 וצ טריפעגקעװַא ייז ךָאנרעד ןוא ןגָאלשעג ,טקינייפעג ייז ןעמ טָאה הז םוקמב רעבָא

 ַא ןענייז ױזַא .ןדיי ןדעי רַאפ ץלַאז ָאליק א ןעמוקַאב טָאה ייז ופ רעדעי ןוא ןשטייד יד

 ןעמוקַאב ןבָאה רעבעגרעביא יד ןוא טנעה עשטייד ןיא ןרַאוועג ובעגעגרעביא ךס א ,ךס

 ,טּפַאכרַאפ טָאה שטייד רעד סָאװ ץלַאז עשיטעיװָאס ָאליק ַא

 .סַאג רעשטילושטַאמ ףיוא דידי ַא טַאהעג טָאה םירפא ןוז סנייטשגנוי םייח-ריאמ

 ןיא .ןכַאז עלופטרעוו עלַא ענייז טקעטשרַאפ טָאה רע ןעמעוו ייב .עינלעגיצ ןייז םעל

 ןטלַאהַאבסיוא ךיז טפיול ןוא דניק ןוא יורפ ןייז םירפא טמענ גנוטָארסױא ןופ גָאט

 .טעגרהעגקעווַא יירד עלַא ייו טָאה יוג רעד .דידי םייב

 .יוג רעציװָארבמָאד 8 ,דידי א ךרוד טצישעג טשרמולכמ טרעוו אריפש קיציא
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 יד ןוא ןשטייד יו רע טפור רעהכַאנ ,ןכַאז עלופטרעוו עלַא םיא ןופ סיורַא טרַאנ רע

 .החפשמ עצנַאג יד סיוא ןסיש עכלעוו ײצילָאּפ

 רעכלעוו ,ןגרעבנטָאר קענַאי ךרוד זדָאל ןיא ןרָאװעג טקעדטנַא רעטעפש זיא עשר רעד

 .זדָאל ןיא טנַאדנעמָאק ןשיטעיווַאס םעד ןבעגעגרעביא ןוא ןטלַאהרַאפ םיא טָאה

 ןקידתופתושב ַא טַאהעג ןבָאה ,עינטיפירט ןופ יקסנילאג ןורהא ןוא ןַאמנייש עקייש

 ,יוג רעד סאד זיא ןעוועג .ןדיי טימ טרבחעג ךיז טָאה רעכלעוו ץיװָארבמָאד ןיא דידי

 םיא ייב ןכוז ןעמוקעג ןענעז ייז ןוא ןקעסָאל ייב ןעוועג ןענעז ןכַאז ערעייז .קעסָאל

 .ןשטייד יד ןבעגעגרעביא תוחפשמ עדייב יד טָאה רע זַא ,טגָאזעג רימ ןבָאה םיוג .ץוש

 סע ןכלעוו ייב דידי א טַאהעג טָאה ,"אילטעפ, רענעפורעג רעד ,ןייטשלגייפ ךורב

 ןייז טימ ךורב ןעוו ."רוטרַא-טרַאּפ, ץנַאג ןופ ןכַאז עלַא ןטלַאהַאבסיוא ןעוועג ןענעז

 סנקעטש טימ טּפַאלקעצ טוג טשרעוצ ייז ןעמ טָאה ,דידי םוצ ןפָאלטנַא ןענעז החפשמ

 .ייצילָאּפ רעד ןבעגעגרעביא רעהכַאנ ןוא

 רעציװָארבמָאד קילדנעצ א ןופ ערָאנ רעד ףיוא ןגָאלשעגנָא םיוג ךיז ןבָאה ,דלַאוו ןיא

 ןעקייש .טקינייפרַאּפ ןרָאװעג ךעלרעדרעמ עלא ןענעז ,ןַאמרַאב עקייש ץיח ַא .טייל-עגנוי

 -רַאפ א טיובעגפיוא רע טָאה טרָאד ןוא גרעב רעשארלאק יד ןיא טריפעגּפָא ןעמ טָאה

 "סעצווָאבלוב, יד עכלעוו ,ןעגנוטכירנייא עשירטקעלע טימ לימ עווָארָאטָאמ עטריקסַאמ

 גָאט ןיא .ןקעווצ עשירעטילימ ערעייז ראפ סעירעטַאב-ָאידאר ןדָאל וצ טצונעג ןבָאה

 ,ןסָאשרעד םיא ןטידנַאב עשיניַארקוא יד ןבָאה ןטעיווָאס יד ןופ רעקקירוצ ןרַאפ

 -- ,ב"שת לולא ג"י ןיא ,טיוט ןופ ענעפָאלטנַא ,ןדיי 250 יד טָא ןענעז לכה-ךס ןיא

 יד ןופ עטסכעלקילגמוא יד, :טגָאזעג טָאה לקישטנורהא רעניילק רעד יוו עקַאט

 .ןרַאוועג טעגרהעג עלַא טעמכ ,דלַאװ ןיא ןייז םישדח ןצניינ יד ךשמב ,"עכעלקילגמוא

 טיירפשעצ ןענעז רענייב ערעייז ןוא ןטיוט עכעלרעדיוש טימ ןעמוקעגמוא ןענעז ייז

 .רעדלעוו סרעטאילפ רעביא

 רעטשרע רעד .טיוט ןכעלריטַאנ ַא טימ דלַאװ ןיא ןברָאטשעג ךיוא ןענעז ןשטנעמ

 ןטשרע ןיא דלַאב םיא ןבָאה םייוג יד .ןוז סרוזנעג לסאב ,טחוש רעד לשרעה טברַאטש

 טינ טָאה טנוזעג ןייז ןוא ץכעוטנָא עצנַאג סָאד םיא ןופ ןסירענּפָארַצ ,טּפַאכעג גָאט

 טָאה טיוט ןייז .ערָאנידלַאװ רעטלַאק ַא ןיא ןעגנוגנידַאב ערעווש יד ןטלַאהסיוא טנעקעג

 טכַאנ ייב ןייז שפנירסומ טלָאװעג ךיז טָאה ָאלאזווָאק םהרבא .טרעטישרעד ןעמעלַא

 ,תורבקה תיב רעציװָארבמָאד ןפיוא רעטעמָאליק 20 ףוג סלשרעה ןגָארטקעװַא ןוא

 .קנַאדעג ןקיזָאד םעד ןריזילַאער ןופ ןטלַאהעגּפָא דלַאוועג טימ םיא טָאה ןעמ רעבָא

 סָאװ טיוט ריא .רעטכָאט סרעציווירק לכימ ,עקלייב ,יורפ ןיימ טבראטש רעהכַאנ

 ןייז טימ ןעלערעב ןוא ןסענאמ רעדורב ריא ןופ תוגירה יד ךָאנ ץרוק רָאג ןעמוקעג זיא

 ןקידלַאוועג ןיא ןײרַא זדנוא טרעדיילש ןוא רעיורט ןפיט ןיא ןייא זדנוא טליה ןעמַאמ

 רענַאזיטרַאּפ יד עכלעוו ,רעכעלייל עסייוו ןיא ןייא יז ןעלקיוו ,רהטמ יז ןענעז רימ .שואי

 יורפ סטיילדלעפ קיציא .הליחמ ןטעב ןוא םיליהת ןגָאז רימ ,ףרָאד ןופ טכַארבעג ןבָאה

 ,ךיא .ןעמעלַא ראפ ןטעב ןוא ןהנעט ןוא דובכה אסכ םוצ ןייג לָאז יז זַא ,ןָא ריא טגָאז
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 רעד ןיא רבק א טקַאהעגסיוא ןבָאה ןוגילק לאומש רעגנוי רעד ןוא טיילדלעפ קיציא ןוא
 ןוא ןכוזפיוא םעדכָאנ ןענעק וצ םיא ידכ רבק םייב םינמיס טכַאמעג ןוא געוו--לַאװ םוצ ַאד ןענעז סע טירט לפיוו ןטסָאמעג ןבָאה רימ .רבקמ יז ןענעז ןוא דרע רענעריורפעג
 טפרַאדאב ןעמ טָאה גנואיירפאב רעד ךָאנ רעבָא ,לארשי-רבק םוצ רענייב יד ןעגנערב
 ךיז ןבָאה דלַאװ ןיא לייוו ,טרָא םעד וצ ןעמוקוצ ידכ ,ןטַאדלָאס עיזיוויד עצנַאג ַא ןבָאה

 יוענייב יד ןענעז םורַא ױזַא .ןטידנַאב עשיניַארקוא רעטנזיוט רענעצ ןטלַאהַאבסיוא ןַאד
 ,ןגעוו -דלַאװ ריפ ךיז ןציירק סע ּוװ טרָאד ,סעבמעד עטגייווצעגרעדנַאנופ ,עטלַא ןוא סעזָאירעב ענירג ,סענסָאס עכיוה ןשיווצ ,טרָא ןבלעז םעד ףיוא ןבילברַאפ יורפ ןיימ ןופ
 ."ץעבודַאק, -- טסייה סָאװ רעסאוו עצינירק א ןופ טייוו טינ

 טָאה ,טבעלעג טָאה דניק סָאד ןעוו .דניק סרעטסעווש ןיימ ןברָאטשעג זיא םעדכָאנ

 יד רעביא קַאז ַא ןיא ןגָארטעגמורַא סע ,טסערפ עטסערג יד ןיא ,רעדנעס רעדורב ןיימ

 געט עכעלטע ךשמב ןוא ןרעביפ ןביוהעגנָא דניק סָאד טָאה ,רעטניוו ןכָאנ .רעדלעוו

 סע זיא געט עטלייצעג ךָאנ .ןקָארשעג ךיז ןוא ןעמָאנ סרעדורב ןיימ רעהפיוא ןָא ןפורעג

 ןופ געט עטשרע יד ןיא ,1943 ,חספ דעומה לוח טלָאמעד ןעוועג זיא'ס .ןעגנַאגעגסיוא

 רעקילדנעצ עיסעלָאּפ ץנַאג רעביא םורַא ךיז ןגָאי טייצ רענעי וצ .חספ ןכעלטסירק

 טימ ןוא ןשטייד יד טימ ףמַאק םענעפָא ןיא ךיז ןגָאלש ןוא ןטייהנייא-רענַאזיטרַאּפ

 ךיז ןגָאלש ןקַאילָאּפ ןוא סעצניַארקוא .סעצווָאסַאלוו ןוא סעצניארקוא :ןפליהעג ערעייז

 ןענערב ,טיבעג ַא ןופ רענַאזיטרַאּפ יד סיורַא ןרַאפש ןשטייד יד ּוװ טרָאד .ןיילַא ךיז ןשיווצ

 ייז ןבָאה קסיורבָאד ןיא .רעייפ ןיא ןשטנעמ עקידעבעל ןפרַאוו ןוא רעפרעד יד ייז

 -רַאפ ייז ןבָאה עטוה ףרָאד ןיא .רעייפ ןיא ןפרַצוועגניירַא ןעמעלַא ןוא םיוג 20 טּפַאכרַאפ

 .רעייפ ןיא ןפרָאװעגנײרַא ייז ןוא ןקַאילָאּפ 6 טפַאכ

 סיוא ןעמעלַא ייז ןענעגרה ףרָאד ןשיליופ ַא ןיא ןיירַא ךיז ןסייר סעצניַארקוא יד זַא

 עלַא ראפ טרָא-ץוש סָאד דלַאװ רעד טרעוו םורצ יוזא .ףרָאד םעד ןענערברַאפ ןוא

 ליפ ןענופעג ,חספ דעומה לוח םענעי ךיז ןבָאה דלַאװ ןיא זדנוא טימ ןעמַאזוצ .עטגָאיעג

 עקילייה עלַא טימ ,ןספעש ןוא תומהב ערעייז טימ ןקַאילָאּפ תוחפשמ רעטרעדנוה

 סָאד טכַארבעג ןבָאה רעדנעס רעדורב ןיימ ןוא ךיא רָאנ יו ןוא רעדליב עשיליוטַאק

 -ןעמַאזוצ ערָאנ רעזדנוא םעל ךיז זיא םיוב ַא רעטנוא ,לגרעב א ףיוא הרובק וצ דניק

 ייב ָאטינ ,ענעסיוטשרַאפ טנעז ריא; : טהנעטעג ױזַא ןבָאה ןוא ןקַאילָאּפ עגנעמ א ןעמוקעג

 "מוא רעדרעמ יד ןבָאה ןעמעלַא לייוו ,םיגיהנמ עזעיגילער םוש ןייק דלַאוו ןיא ךייא

 ןיב'כ ."הליפת עשיליוטַאק ַא ףוג ןטיוט ןרעביא ןטכירּפָא טלָאװעג רימ ןבָאה ,טכַארבעג

 רַאפ ןקַאילָאּפ יד ףיוא טקוקעג טייקרַאבקנַאד טימ ןוא ןרערט זיב טרירעג ןעוועג ןַאד

 רעביא טקזוחעג םיוג ןבָאה ,שרַאמניירַא ןשישטייד ןופ גָאט םענופ לייוו ,ןוצר ןטוג רעייז

 .םיצרש עקיטשינ רעביא לידבהל יוו םיתמ עשידיי

 ,עוואנַאי ךָאנ ,רעדלעוו יד ןיא ץעגרע ,תורבקה תיב רעציװָארבמָאד ןופ טייוו רָאג

 טלָאװעג ךיז טָאה םהרבא זַא ,ןסייוו רימ .ָאלאזווַאק םהרבא סופיט ןופ ןברָאטשעג זיא

 ןוא תורבקה-תיב רעציװָארבמַאד ןפיוא טחוש םעד לשרעה ןייז רבקמ ןוא ןייז שפנ-רסומ
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 ןטלַא ,ןטזָאלרַאפ ןפיוא ןייזזרבקמ םיא ןוא ףוג ס'םהרבא טימ ןייז דסח-למוג ןליוו רימ

 -טלעוו רעטשרע רעד ןיא ןרָאװעג בורח זיא סָאװ עלעטעטש א לעבאנ ןיא תורבקה תיב

 קיורמוא ןַאד טרעוו דָארג רעבָא .טצעזַאב טינ ןטרָאד ןדיי ךיז ןבָאה ןַאד טניז ןוא המחלמ
 | אה .טיבעג רענַאזיטרַאּפ רעזדנוא ןיא ןסיירניירַא ךיז ןליוו *סעצווָאבלוב, יד לייוו

 ,ר, יייא :םירבק עשידיי עקידרעירפ ייווצ םעל ,דלַאוו ןיא ןעמהרבא ןעוועג רבקמ רימ

 ןסָארדרַאפ רעייז זדנוא טָאה סע .ָאלעס-ערַאטס ןופ רענייא ןוא ,עקווָאלַאפַאר ןופ דיי ַא

 וצ שטָאכ ,דלַאװ ןפיט ןיא ,ור רעקיבייא ןייז ןיא טזָאלעגרעביא םיא ןבָאה רימ סָאװ סָאד

 יד .ןשטייד יד ןופ טקינײרעגּפָא ןעוועג ענרַאס ןוא ץיװָארבמָאד ןיוש ןענעז טייצ רענעי

 .ןטרָאד ןופ רעטעמַאליק 120 ךרעב ןענופעג ןַאד ךיז ןבָאה רימ סָאוו ,יד זיא הביס
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 םוא ןעמוק סע .תוחפשמ עשיליופ ליפ םוא ןעמוק'ס .דלַאוו ןיא טעוועשוב סופיט רעד

 עטצעל יד ןיא ןוא דלאוו ןיא סיוא ךיז ןטלַאהַאב עכלעוו םיוג ענעפָאלטנַא יד ןופ ךס א

 טימ ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה רע .ןילאטס םורא ,ףרָאד א ןופ ץעגרע ,דיי א טברַאטש געט

 ,ןעזעג עטיוט ךס ַא ןיוש רימ ןבָאה ןַאד זיב .םיא טמותירַאפ רע ןוא עלעגניי ןיילק ַא

 ןענייוו רימ ןוא ףיוא קידלַאוועג זדנוא טרעדור שינרעטַאמ ןרָאי ךָאנ ןברַאטש סָאד רעבָא

 עיסעלָאּפ ןיא .גנילירפ בייהנָא זיא'ס .םעלבָארּפ א סיורַא ךיוא טפור טיוט ןייז .רעדניק יוו

 -נייִרַא םעד בילוצ ןענעז עלַא רימ ןוא רעסַאװ טימ ןסָאגרַאפ רעדלעוו עקירעדינ יד ןענעז

 .ןעמוקַאבסױרַא טשינ ךיז טרָאד ןופ ןענָאק ןוא ףרָאד-רענַאזיטרַאּפ ןיא ןרָאװעג טגָאיעג

 טשינ ןעמ ןָאק דלַאװ ןיא ןוא ,רעדלעפ יד ףיוא ןייז רבקמ טשינ ןזָאל םיתב-ילעב עשיוג יד

 ןשיוג ןפיוא תמ םעד ןייז רבקמ ןסייה רענַאזיטרַאּפ יד .רעסַאװ ןיא ןגיילניירַא תמ םעד

 ףיוא דיי ַא ןגייל ? סָאוו, .טשינ ןזָאל םיוג יד רעבָא ,םיכסמ ןיוש ןענעז רימ .תורבקה תיב

 ףיוא עלעגרעב ַא ןענופעג רימ ןבָאה ."טשינ ,סָאד -- ייז ןהנעט -- ? תורבקה תיב רעייז

 ןבָאה ןטרָאד ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ ןשטייד ןבָארגַאב ןעוועג ןענעז'ס ןכלעוו

 םעד ראפ הליחמ םיא ייב ןטעבעג ן'רימ ןיוז תמ ןקילייה רעזדנוא ןעוועג ובקמ רימ

 ..סרעדרעמ עשישטייד עקיטנייה יד ןופ סעטַאט יד ןשיווצ םיא ןגייל ןופ ןויזב םענעוטעגנָא

 ןעמ רָאנ ,ןעזעג טשינ בָאה ךיא טיוט סנעמעוו דיי ַא ךָאנ ןברָאטשעג זיא דלַאװ ןיא

 ןעוועג זיא רע .קינרַאגיצ-רעווארג לדייז סָאד זיא ןעוועג .טלייצרעד םעד ןגעוו רימ טָאה

 זיא רע .ערָאנ ַא ןיא ,דלַאװ ןיא ץעגרע ןעגנַאגעגסיוא זיא ןוא טייצ קיטש ַא קנַארק

 .טקידרעַאב טשינ ןגיל ןבילבעג

 רעבירג עקילייה ןוא תוברוח עשידיי רעביא .זט

 טימ ןרָאפ רענַאזיטרַאּפ ,ךיז טקידנערַאפ דלַאװ ןיא ןייז רעזדנוא זַא ,ןיוש ןסייוו רימ
 ןזומ רימ רעבָא ,עיצינומַא טרָאד ןופ ןעגנערב ןוא ץיװָארבמָאד ןייק ,ענרַאס ןייק ןרופ

 ןפיוא ןענעז ןשטייד ןייק ,תמא .ןעמוק ןלעוו ןסור יד זיב ןשטיהאראד םורַא דלַאוו ןיא ןייז
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 ןופ טלגנירעגמורַא רימ ןרעוו םיצולפ ןוא .ָאד ָאי ןענעז סעצווָאב א

 עכלעוו ןעיימרַא עשטייד עקידנטערטּפָא יד טימ ףמַאק ַא ןריפ רענַאזיטרַאּפ יד = ..ץטייז עלַא

 ןטײהנײא-רענַאזיטרַאּפ יד ךיז ןזָאל תעדה-בושי ןצרוק ַא ךָאנ .דלַאוו םעד ןייגכרוד ןזומ

 עשיסור ערעלוגער יד טקיטסעפעגנייא ןענעז סע ּוװ טרָאד ,ריטס םוצ ,חרזמ ףיוא

 וצ הלהב רעד ןיא ךיז ןדנעוו רימ ןעוו ןוא .טשינרָאג ןופרעד ןעמ טגָאז זדנוא .ןעײמרַא

 ןָא ןגָאז ןוא ,ּפָא זדנוא ייז ןסיוטש ,ךיז טימ ןעמענ זדנוא ןלָאז ייז ,ןרידנַאמָאק ערעייז

 ןיא ףיט ןקוררַאפ וצ ךיז זדנוא ןענהצע ייז .ןייגכָאנ ייז ןגָאװ טשינ ןלָאז רימ ,גנערטש

 .גָאט ןכעלקערש א רעביא ןבעל רימ .קירוצ ייז ןעמוק ןגרַאמרעביא ,ןגרָאמ לייוו ,דלַאוו

 ענעפַאלעגנעמַאזוצ ,ןדיי רעקינרעס ןוא רעצרעמידאלוו ,רעציווַארבמָאד לטשער סָאד ,רימ

 ,רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ףיולעג ןוא הלהב יד קידנעעז ,רעטנעצ םוצ רעדלעוו ןקע עלא ןופ

 ןרעגנירג םעד סיוא ןביילק ,ףמַאק ןיא ןעייג ייז זַא ,דיירסיוא ןטימ ּפָא זדנוא ןסיוטש עכלעוו

 רענַאזיטרַאּפ יד ןכַאמ ,ןפיולטימ העש רָאּפ א ךָאנ .רענַאזיטרַאּפ יד ךָאנ ןפיול ןוא טיוט

 -עלֶאווס ףרַאד ןיא ןָא רימ ןעמוק טכַאנ רעבלַאה םורַא .ןגייווש ןוא טקַאפ םעד טימ םולש

 .ןקיטכענ ּפָא טרָאד ךיז ןלעטש ,רימ ךיוא יוו ,רענַאזיטרַאּפ יד ןוא שטיוו

 יד .המוהמ א טרעוו'ס ןוא סיוא זדנוא ןעניפעג ןענַאלפָארע-ריפשסיוא עשישטייד

 זדנוא טביילב סע .גיוא ןופ ייז ןרילרַאפ רימ ןוא סיוארָאפ קעווַא ךיז ןגָאי רענַאזיטרַאּפ

 ,רימ .ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןוא דלַאװ ןיא קירוצ ןייג וצ יוו געווסיוא רערעדנַא ןייק טשינ

 ןיוש ןכוז ,רעדנעס רעדורב ןיימ טימ ךיא ןוא טקַאטנָאק םעד ךיז ןשיווצ ןרילרַאפ ,ןדיי

 ,תושפנ ןציירד ןענעז רימ ,רעביא ךיז ןלייצ רימ .החפשמ ענעגייא יד ןביילקוצנעמַאזוצ

 .רעדניק ייווצ ערעזדנוא טימ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה עכלעוו תומותי עטזָאלרַאפ עלא ,ה"ד

 ךיז רימ ןלעטש דלַאװ ןפיט ןיא גנַאג ןליטש העש ַא ךָאנ ןוא ףרָאד ןופ סיורַא ןכירק רימ

 .טשינ טרעפטנע עקרתסא המותי עניילק יד .ןעמָאנ ןפיוא ןטייווצ םעד רענייא ןפור ןוא ּפָא

 ןעקרתסא ןוא ענעמוקעגוצ ַא רעבָא ,עלעדיימ עקנינָאמיציפ ַא ָאד זיא'ס .םורַא ךיז ןקוק רימ

 םוא ךיז ןרעק רימ .ןרָאלרַאפ רימ ןבָאה ,טייצ עצנַאג יד ןעוועג זדנוא טימ זיא סָאוו

 -רענַאזיטרַאּפ עטייווצ א ףרָאד ןיא ןיירַא זיא ןשיווצניא .ןעקרתסא ןכוז ףרָאד ןיא קירוצ

 זיא ןוא סעצווָאסַאלוו רַאּפ ןעמונעגנָא תועט יפ לע טָאה עקידרעירפ יד רעכלעוו טייהנייא

 -- ,םורַא ױזַא .רענַאזיטרַאּפ יד ךָאנ ןעייג ןוא ןעקרתסא ןעניפעג רימ .ןפָאלטנָא ייז רַאפ

 לייוו ,טיוט ןרעכיז א ןופ ןרָאוועג לוצינ רימ ןענעז -- ןעקרתסא ןופ תוכז ןיא רשפא ןוא

 ןוא טקיטסעפַאב ןשטייד יד ךיז ןבָאה ,ןיירַא רעירפ ןענעז רימ ןיהווו דלַאוו םענעי ןיא

 .רָאי בלַאה ַא ךָאנ ןטלַאהעג טרָאד ךיז

 עשיטעיווָאס עכיירגיז יד ןוא דלַאװ ןופ סיורַא רימ ןענעז 1944 ץרעמ ןט-3 םעד

 ערעייז ןיא ןרעקקירוצ טנָאקעג ךיילג ךיז ןבָאה ןדיי .ןשטייד יד ןבירטרַאפ טָאה ײמרַא

 רעבָא טָאה .םירוסי עכעלגערטרעדמוא ןופ ןוא קערשיטיוט ןופ גנואיירפַאב יד .ךעלטעטש

 ןזָאלרַאפ ןרַאפ געט עטצעל יד .גנואיירפאב עשידיי עלופ ןייק ךיז טימ טכַארבעג טשינ

 טָאה עכלעוו דיירפ יד ןוא טימעג רעווש ַא טימ ןעגנַאגעגמורַא ןדיי עלַא ןענעז דלַאװ םעד

 .טרעטייהעגפיוא טשינ זדנוא טָאה ,זדנוא טימ ןעוועג ןענעז עכלעוו םיוג עלַא טּפַאכעגמורַא

 עכלעוו ןשטנעמ יד טימ ןענעגעגַאב ןזומ יינספיוא ךיז ןלעוו רימ זַא ,טסווועג ןבָאה רימ
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 רימ ,הטיחש רעד ןופ גָאט ןרעטצניפ םענעי ןיא ,ןבָאה עכלעוו ,טגלָאּפרַאפ זדנוא ןבָאה

 רענייא רעדעי ."זטיוט םעד ןופ וטספיולטנַא סָאװ ,דיי רענעטלַאשרַאפ, : ןגירשעגכאנ

 רעביא ןעלגָאװ וצ ןעוועג יאדכ זיא יצ ,הבשחמ רעד טימ ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה זדנוא ןופ

 ,טלעק ןוא רעגנוה ןיא ןקינייפ ךיז .סעטָאלב עקיפמוז ןיא טקעטשרַאפ ןייז ,רעדלעוו

 ןרעקוצמוא ךיז םעדכָאנ ידכ -- עטסביל ןוא עטסטנָאנ יד רעבירג-דלַאוו ןיא ןזָאלרעביא

 .םיחצור עטסכעלרעפעג ןוא םיאנוש עטסערג יד ןשיווצ םַאזנייא ןבעל ןוא לטעטש ןיא

 רעד ןיא ןעמוקעגנָא רימ ןענעז ,ןישטיהָארד רעטניה ןופ שרַאמ ןקיגָאטיירד א ךָאנ

 טעליוקעגסיוא ןענעז ןדיי עלא סנעמעוו ,עקווַאלַאפאר עלעטעטש רעשידיי רעקילָאמַא

 םיעשר יד ןענעז אד טָא .ץנַאג ןבילבעג ָאד ןענעז שרדמ תיב סָאד ןוא סעקזייה יד .ןרָאװעג

 ןטכָאשעגסיוא רעדרעמ עקיטרָא יד ןבָאה ָאד ךיוא זַא ,סייוו ךיא םגה ןוא .טנַאקַאבמוא ריד

 ןביילב רימ .טשינ ָאד ייז ןעק ךיא סָאװ ,טימרעד רעטכייל רימ רעבָא זיא ,ןדיי ערעייז

 ןעק ךיא עכלעוו ,םיחצור רעציװָארכמָאד טימ ךיז ןפערט וצ טשינ ידכ ,ןציז אד רעבירעד

 טציא טשרע .ור ןייק טשינ ןעניפעג רימ רעבָא .טעדרָאמעג ןעמעוו טָאה'ס רעוו סייוו ןוא

 ,רימ ? תילכת רעד זיא סָאװ : טייקפרַאש רעצנַאג ריא ןיא עגַארפ יד קעװַא ךיז טלעטש

 ןייז ךישממ ָאד ןלעוו ,עיסעלָאּפ ןוא ןילָאװ ץנַאג ןופ לטשער סָאד ,ןדיי טרעדנוה רָאּפ יד

 -נזיוט ןלייצ םורַא תורוד עכעלטע ןיא וליפא ןיוש ןלעוו רימ ןעוו ןוא ? ןבעל עשידיי סָאד

 ןוא טשינ ךָאד רימ ןליוו טלוק רעייז ?ןענעגרה ןרעהפיוא ןעד זדנוא ןעמ טעוו ,רעט

 טנערב ,זדנוא ןעמ טעליוק טייקשידיי לסיב רעזדנוא רַאּפ ןוא ...ןעמעננָא טשינ ןענָאק

 רָאּפ ענעבילברַאפ יד ןופ רעצרעה יד ןיא ?ָאד ןציז סָאד עשז סָאװ וצ ָאט ,זדנוא ןעמ

 טשינ ןָאק ןעמ ,טפאשקנעב יד ךיז טקרַאטש סע .רעייפ א טציא טנערב ןדיי טרעדנוה

 ןַא ןכוז ןוא ךיז ןרעּפמַא ,ןדייר ,ןריפָאזָאליפ ןדיי עלַא .טייקטנלע יד ןגָארטרעביר;;

 .געווסיוא

 שירפ זיא עידעגַארט יד .ןרעלקניירַא גנַאל טשינ זדנוא ןזָאל ןדנעטשמוא יד רעבָא

 עשימייה יד טימ םולח ןיא טכַאנייב טדער ןעמ .ריא ןופ ןסיירפֶא ךיז טשינ זדנוא טזָאל יז ןוא

 ןפאט רימ .גָאט ןקידנכַאוו ןטימ ןיא סעיזיוו טָאה ןעמ .ןבעל ןופ ןסירעגסיוא ןענעז עכלעוו

 ןבָארגַאב ןגיל'ס ּווו רעצעלפ יד ןעניפעג ןוא תויח עטקישעג יוו ןקעמש ,ןכוז ,ןרעטשינ ןוא

 .עקװָאלַאפַאר ןיא רעצעלּפ עכלעזַא ךס א ןַארַאפ .ןדיי עטקיטשרעד רעדָא ענעסָאשרעד

 רימ .ןדיי רעקוָאלַאּפַאר ענעסָאשרעד 2500 טימ רעבירג עסיורג יירד יד ןעניפעג רימ

 .האוצ ןיא עטרימשעגסיוא ,תורות-ירפס ענעסירעצ טימ טליפעגנָא לַאטש-ריזח א ןעניפעג

 ןייז טימ ןברָאטשעג רעטעפש עקװָאלַאפַאר ןיא זיא רעכלעוו -- יקסװָאקנַאמ רשֶא ןעוו

 -עגמורַא ךיז ןבָאה ייז עכלעוו טימ ךעלרעדניק ייווצ טמותירַצפ טָאה ןוא סופיט ןופ יורפ

 -ירפס עטרימשרַאפ ,ענעסירעצ יד ןעזרעד טָאה -- דלַאוו ןרעביא טנעה יד ףיוא ןגָארט

 ,זדנוא ןופ טכַאמעג וטסָאה סָאװ ,םלוע לש ונובר ,ונ; : טהנעטעג ױזַא רע טָאה ,תורות

 ."? ךיז ןופ ןוא

 סָאד טָאה ,עיוג ַא ףיוא םידגב סעמַאמ ריא טנעקרעד לדיימ שידיי א טָאה טָא ןוא

 ןבָאה געט ענעי ןיא .רָאה יד ךיז ןופ ןסירעג ןוא דרע רעד רעביא טעשטַאקעג ךיז לדיימ

 ןבָאה ייז לייוו ,םייוג טימ ףערטנעמָאזוצ ןדעי ןופ ןרעוו טלסיירטעגפיוא טגעלפעג רימ
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 ךיז טָאה רַאּפרעד עקַאט ,רעבָא ."? טסבעל וד ,סָאוו. :ןגערפ ןוא ןרעדנווו ךיז טגעלפעג

 .ָאד ןענעז רימ זַא ,ןבעל רימ זַא ,םיעשר יד ןזייוו וצ ןליוו רעד טקרַאטשעג זדנוא ייב

 וצ ,טייקשידיי רעזדנוא ןעיינאב וצ ,םתמח לעו םפא לע ,טילחמ רעבירעד ןענעז רימ

 רימ .קיבייא זיא טייקשידיי רעבָא ָאטשינ רעמ ןענעז ןדיי יד שטָאכ זַא ,רעדרעמ יד ןזייוו
 -רפס א ןעמַאזוצ ןלעטש ,תועירי סיורא ןעמענ ,תורות-ירפס עטעדנעשעג ףיונוצ ןביילק

 ןדעי ןגָאז ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ .,ןדיי 200 .רוביצב ןענעווַאד ןָא ןבייה ןוא הרות

 .תוליהק רעיסעלָאּפ ןוא רענילָאװ ענעטכָאשעגסיוא יד ךָאנ שידק גָאט

 עלַא טריזיליבָאמ טכַאמ-רעטילימ עשיטעיווָאס יד טָאה ,טייצ רעצרוק ַא ךָאנ

 קירוצ ןעמוקעג רענייא זיא דלַאב .טנָארפ ןפיוא טקישעג ייז ןוא ןשטנעמ עגנוי ערעזדנוא

 לסיב רָאּפש ַא ןיוש זיא ןשטנעמ"דלַאוו ענעזעוועג יד ןופ זַא ,טלייצרעד רע .סופ ַא ןָא

 עקשטיגנוי ןוא ןעיורפ ,רענעמ ערעטלע ,רימ .טנָארפ םעד ףיוא ןטכַאלש יד ןיא ןלַאפעג

 ענעלַאפעג שירפ יד ךָאנ ,תוליהק יד ךָאנ : שידק ןקיכַאפליפ ַא טציא ןיוש ןגָאז רעדניק

 םעד ךָאנ -- ךיוא רשפא ןוא סופיט ןופ סיוא ןברַאטש עכלעוו ,יד ךָאנ ,ןטנָארפ יד ףיוא

 טימ ךיז ןענעגעגַאב רימ ןעוו ,לייוו .דוביאל ןעגנַאגעג זיא סָאװ ,טייקשידיי לסיב ןצנַאג

 זיולב ןוא סעקיוועשלָאב-ןסור לכ םדוק ייז ןענעז ,ײמרַא רעשיטעיווַאס רעד ןופ ןדיי

 ייז ייב ןאראפ זיא ,ןסיוו טשינ הלילח לָאז רענייק זַא ,טייהנגרַאברַאפ רעד ןיא ווו ץעגרע

 "ניימעג ַא ייז טימ רימ ןעניפעג ןטלעז רָאג -- .טייקשידיי רעטלפירקרַאפ ןופ עלעטניפ א

 ,ךַארּפש עמַאז

 ,ןייפ ןוא גנוקנערק רענעגייא רעזדנוא ןיא טסיירט א טכוזעג רימ ןבָאה םורַא ױזַא

 זיולב טסיירט ַא ןענופעג ןוז םענעברָאטשעג ןייז ךָאנ טָאה רעכלעוו אביקע יבר יוו טקנופ

 ַא טכוזעג רימ ןבָאה ,רעבירג עקילייה יד רעביא קידנענייוו .ןרערט ענעגייא ענייז ןיא

 יד טָא זַא ,הבשחמב טלעטשעגרָאפ ךיז ןבָאה רימ ,לָאמַא ןגעוו ןעגנורעניארעד ןיא טסיירט

 -לתוכ, רעזדנוא ןענעז ,עקווָאלַאפַאר ןיא ,ענרַאס ןיא ,ץערימידאלוו ןיא רעבירג עקילייה

 .עיסעלָאּפ ןוא ןילָאװ ןופ ןברוח ןשידיי ןכָאנ *יברעמ

 .עווקסָאמ ןופ עיסימָאק ַא ןעמוקעג גָאט ַא םענייא ןיא זיא רעבירג עקילייה יד טָא וצ

 טלייצרעד ןעמ סָאװ סָאד תמא זיא יצ ןטכַארטַאב ןוא רעבירג יד ןענעפע ןעמוקעג זיא יז

 ...רעגריב עכעלדירפ עשיטעיווָאס ןעגנערבמוא טזָאלעג טָאה רעלטיה זַא ,טביירש ןעמ ןוא

 -לעפַאב רעקיטרָא רעד ןופ ןשטנעמ טריטּפָאָאקוצ ןעמ טָאה עיסימָצק רעװקסָאמ רעד וצ

 ןופ טעלישז-ןזיוה ראפ א טגָארט רעכלעוו חלג ןשיניַארקוא םעד ייז ןשיווצ ןוא גנורעק

 עטלַא יד ןופ שינעביילברעביא ןַא -- סור רערעטלע ןַא ,רָאטקָאד םעד ,ןדיי ןטעגרהעג א

 רעניַארקוא עבלעז יד עקַאט ,רעניארקוא קילדנעצ א ךיוא יוו ,ןטימעסיטנַא עשירַאצ

 לייוו ,סיוא ןצנַאג ןיא ןעמ טדיימ ,ןדיי ,זדנוא .טעדרָאמרעד דיי ןייא טשינ ןבָאה עכלעוו

 זַא ,ןסייוו רימ ...ןדיי ןופ אקווד טשינ ןוא טכַאמ רעשיטעיוואס רעד ןופ ןינע ןא זיא סע

 -דרָאמ ַא ןרָאוועג טריפעגסיוא אנוש ןכרוד זיא ָאד זַא ,ןלעטשטסעפ ףרַאד לָאקָאטָארּפ רעד

 ַא רעד ןופ ןרָאװעג טרעטישרעד ןענעז רימ .רעגריב עשיטעיווָאס 2500 רעביא טקַא

 טכַאמעג ןבָאה רימ .המשנ רעטגָאלּפעג רעזדנוא ןופ ןשינעפיט יד זיב עיצַאנַאפָארּפ

 רעניארקוא יד ןבירטעצ ,רָאטקָאד םעד ןבירטרַאפ ,חלג םעד טגָאירַאפ ןבָאה רימ ,למוט ַא
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 טנעה עשידיי טימ ןוא סנזייא-בָארג טימ ןעמוקעג ןדיי עלַא ןענעז ירפ ץנצג תבש ,ןוא

 רעטרעוו ןיא ןרעדליש וצ טשינ זיא סע .טיוט ןוא קילגמוא ןופ בורג םעד ןבָארגעגפיוא

 ,רענעמ ענעבָארגַאב ָאד יד ןופ תונמלא-ןעיורפ ,ןדיי טרעדנוה רָאּפ ַא ױזַא יוו דליב סָאד

 ענעפָא יד רעביא ןעייטש ,עמַאמ-עטַאט ָאד ענעסָאשעצ יד ןופ זייוולייט .םימותי-רעדניק

 ןוא עטנַאקַאב ןענעקרעד ןליוו ,ןרעמָאי ןוא ןגָאלק ,רָאה יד ךיז ןופ ןסייר ןוא רעבירג

 ןבָאה לָאמַאכָאנ .ערעייז תומצע עקילייה יד טימ רירַאב ןדעי ןופ טרעטיצעגפיוא ןרעוו

 ..ןרָאװעג טקינייפעג רימ ןענעז לָאמַאכָאנ ,תוטיחש עלַא טבעלעגרעביא רימ

+ 

 רענילָאװ ןופ טעברַא-דלַאװ רעד ראפ רעכעלטרָאװטנַארַאפ רעד יוו ,טעברַא ןיימ

 רעד ןופ רעייטשרָאפ יד טימ ןרבח ןענָאק וצ ךיז טייקכעלגעמ ַא רימ טיג ,טסערט-דלַאװ

 .רעדורב-רעטוג ַא ךיוא זיא רָארוקָארּפ רעד ןוא *ַאקדָאװ, רימ ןעקנירט טפָא רעייז .טכַאמ

 יד טימ ןייז וצ לפטמ ךיז םיוג יד ןזָאלוצ טשינ ןופ טקַאפ רענעי זַא ,וליפא סייוו ךיא

 -לעפַאב רעד ןופ קפוד ןפיוא טנַאה ןייז טלַאה רע לייוו ,טריטָאנרַאפ םיא ייב זיא ,םישודק

 ןעוועג זיא'ס זַא ןוא ,סעומש ַא טּפינקעגנָא םיא טימ ךיא בָאה םורַא טייצ א ןיא .גנורעק

 ןופ גנוקילײטַאב יד ןדיימסיוא טלָאװעג טָאה ןעמ סָאװרַאפ םיא ךיא גערפ ,"ןייב ובל בוטכ,

 ייב .ןדיי ענעמוקעגמוא יד ןופ םירבק-רעדירב יד ןענעפע םייב ןדיי עטעװעטַארעג יד

 :גָאלַאיד רעקידנגלָאפ רעד טלקיװטנַא זדנוא ןשיווצ ךיז טָאה טייהנגעלעג רעד

 ריא סָאװ גונעג טשינ לייוו -- טהנעטעג ךיא בָאה -- הלווע עסיורג ַא זיא סָאד; --

 ןפלָאהעגטימ ןבָאה עכלעוו עלַא יד טָא ןדַאלעגנייא ךָאנ ריא טָאה ,ןטימעגסיוא זדנוא טָאה

 -רעטנוא טפרַאדעג ייז ןבָאה ,קינייוו ךָאנ זיא סָאד ביוא ןוא ןטכינרַאפ זדנוא שטייד םעד

 ןענעז ןיילַא ייז זַא ,טסייה סָאד ,טעדרָאמעג ןבָאה ןשטייד יד זַא ,לָאקָאטָארּפ םעד ןביירש

 ןעוועג לָאקָאטָארּפ ןיא זיא םעד ץוח .טולב ןשידיי םענעסָאגרַאפ םעד ןופ ןייר ןצנַאגניא

 טשינ ללכב זיא'ס רעבָא ,רעגריב עשיטעיווָאס ןענעז עטעדרַאמרעד יד זַא ,טקנופ ַא

 -עיווָאס ןענעז רעניארקוא יד ךיוא .ןדיי זיולב ןוא ןדיי ןענעז ייז זַא ,ןרָאװעג טנָאמרעד

 יד ןעוועג ןענעז ןדיי יד זיולב ןוא ,רעדרעמ יד ןעוועג ןענעז ייז רעבָא ,רעגריב עשיט

 ."עטעדרַאמרעד

 : ףרַאש ןוא ץרוק טרעפטנעעג רָארוקָארּפ רעד טָאה םעד ףיוא

 ."רַאבזָאלרעד טשינ סָאד זיא זדנוא ייב ןוא טסילַאנָאיצַאנ א יו טסדער ןוא טסקנעד וד,

 טגערפעג ןוא ןטלַאהעגנייא טשינ ךיז ךיא בָאה -- ? םזילַאנָאיצַאנ ריד ייב טסייה סָאד,

 ןופ .ןעמַאמ ןוא ןטַאט ןיימ ןופ ,יורפ ןיימ ןופ רכז רעד זא ,רַאפרעד ףמעק ךיא ביוא --

 ? טסילַאנָאיצַאנ ַא ךיא ןיב ,ןרעוו טצעלרַאפ טשינ לָאז החפשמ רעטעטכינרַאּפ רעצנַאג ןיימ

 טשינ רָאט טקַאפ רעד ןוא ןדיי ןעוועג ןענעז ייז סָאװ רַאפרעד זיולב ןעמוקעגמוא ןענעז ייז

 -סיסקרַאמ רעד ןופ גנוצעלרַאפ ַא ךיוא ,גנוניימ ןיימ טיול ,זיא סָאד לייוו ,ןרעוו טשוטרַאפ

 יד ןופ ןליפעג עלַאנָאיצַאנ יד ןגעלפ וצ ךיז טימַאב ריא ןעוו םערָאװ ,גנויושנָא רעשיט

 עלַאנָאיצַאנ יד ןיא ןבעל עכלעוו ,רעקלעפ רעקילדנעצ ערעדנַא ןופ רעדָא ,רעניַארקוא
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 ריא טליוו סָאװרַאפ !ייז ןופ רעגרע רימ ןענעז סָאווראפ ָאט ,ןקילבופער עשיטעיווָאס

 ןכיילג ןייק טָאה סָאװ עידעגַארט רעלַאנָאיצַאנ רעסיורג רעזדנוא ןופ ןרופש יד ןשיוורַאפ

 םעד ןקעמפַא ריא טליוו סָאװרַאפ ?עטכישעג רעכעלשטנעמ רעצנַאג רעד ןיא טשינ

 ןטינשרַאפ ךעלרעדיוש ױזַא ןענעז סע סנבעל סעמעוו ןדיי עכעלקילגמוא יד ןופ קנעדנָא

 ךיז בָאה ךיא יוו םעדכָאנ ןוא טנייוועצ קראטש ךיז ךיא בָאה רעטרעוו יד ייב ."? ןרָאװעג
 : טגָאזעג יוזא רימ וצ רָארוקָארּפ רעד טָאה ,טקיּורַאב

 ריא ןיא ,זיא ,רוטלוק רעייא .טלעוו רעד ףיוא רעקלעפ עלַא יוו שרעדנַא טנעז ריא,

 טביולרעד זיא טלוק רעייא טיול .עשיטסילַאנָאיצַאנ םערטסקע ןַא ןוא עשיטסישַאפ ַא ,תוהמ

 עטסטלייוורעדסיוא יד יוו ךיז טכַארטַאב ריא .שטנעמ ךרוד שטנעמ ןופ עיצַאטַאָאלּפסקע

 ."רעקלעפ עלַא ןשיווצ

 -יטנַא רעד ןיא רָאלק זיא סָאװ ,טימעסיטנַא ןַא ךיז רַאפ בָאה'כ זַא ,ןעזעג בָאה ךיא

 עלעיפיצנירפ ערעדנַא עלַא ןופ רעסעב טשינ זיא ןוא עדנַאגַאּפָארּפ-ליורג רעשיטימעס

 זיולב סָאד ןענעז יצ טכַארטעג זיולב ןוא סעומש םעד ןסירעגרעביא בָאה'כ .ןטימעסיטנַא

 גנולעטש רעלעיפיצנירפ ַא ןופ קורדסיוא ןַא זיא'ס רעדָא ,ןעגנּויושנָא עכעלנעזרעפ ענייז

 ןיימ ןיא טרעקעגקירוצ ךיז בָאה'כ ןעוו .טריטנעזערפער רע עכלעוו טכַאמ רעד ןופ

 טשינ ןלָאז םינכש ןוא ןעיורפ ,רעדניק יד זַא ,יוזַא טנייוועצ רעטיב ךיז ךיא בָאה ,גנוניווו

 .תומותי עניימ ןופ עמַאמ יד -- יורפ רעביל רענערָאלרַאפ רעד ךָאנ טנייוועג בָאה'כ .ןעז

 ענעמוקעגמוא עלַא ןוא רעטסעווש ןוא רעדירב ,ןרעטלע ערעייט עניימ טנייוואב בָאה ךיא

 רעפרעד עקימורַא עריא טימ ץיװָארבמָאד עלעטעטש טקעמענּפָא ןיימ ןופ דניירפ עטוג

 יד ,קלָאפ שידיי ץנַאג ןיימ ןוא טנלע ןיימ טנייוואב בָאה ךיא .ןדיי עקיצרַאה ערעייז ןוא

 .סעּפַאל יד ןיא רעב םייב רעדָא ,בורג ןיא גנַאלש םייב רעדָא ,ןציז עכלעוו ,לארשי ינב

 ןטעיווַאס יד טימ קירוצ .זי

 ןיוש ןענעז ןעײמרַא עשיטסירעלטיה יד שטָאכ ןוא ,ןכָאװ יד ןוא געט יד ןפיול סע

 זיא קילגמוא עסיורג סָאד .שירפ ןוא טנעָאנ רעייז ךָאנ םירוסי יד רעבָא ןענעז ,טייוו רָאג

 ,ןגָאלק וצ ףיוא טשינ ןרעה ןדיי עטעװעטַארעג יד ןוא ןצרַאה ןיא טצירקעגנייא ףיט ךָאנ

 טכַאמ ןוא טקירד ןעמַאזוצ ץלַא ןוא עקיטסניג ןייק טשינ ןענעז ןדנעטשמוא עיינ יד ךיוא

 יוזַא רעדרעמ עקיטכענ ערעזדנוא וצ ךיז ןעיצאב ןענַאגרָא-טכַאמ יד .ןבעל סָאד רעווש

 ןיא טלגומשעגניירַא ךיז ןבָאה רעביור עקיטכענ יד ןופ ליפ .ןעשעג טשינרָאג טלָאוװ'ס יוו

 ןָא ןגָאלק רימ ןעוו .זדנוא וצ האנש רעייז סױרַא טרָאד ןזייוו ןוא ןטמַא עשיטעיוואס יד

 יד וצ םיפתוש םירבח ענייז ךרוד טצישעג רעטגָאלקעגנָא רעד טרעוו ,רעדרעמ א

 רעקיטרָא רעד ראפ טגָאלקַאב לַאפ ןסיוועג ַא ןיא ךיז ןבָאה רימ ןעוו .ןטַאט-דרָאמ עקיטכענ

 רימ ןבָאה -- .יירפ-ןוא-קנַארפ ןעגנַאגעגמורַא זיא רעכלעוו רעדרעמ"ןדיי א ףיוא טכַאמ

 סע ןוא טייהשטנעמ רעד ןופ אנוש ןטימ גירק רימ ןריפ טציא, : רעפטנע אזא ןעמוקַאב

 רעד ןעמוק טעוו סע ןעוו ; םינינע ערעייא טימ ןעמענרַאפ וצ ךיז טייצ ןייק ָאטשינ זיא
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 ןענעז ןדיי יצ רעניַארקוא ,ךייא ןופ רעוו ,ןביילקרעדנַאנופ ןַאד ךיז רימ ןלעוו ,םולש

 .דייל ןוא ןייפ טפַאשרַאפ רעמכָאנ זדנוא טָאה רעפטנע רעד טָא ."טכערעג

 ַא טימ טנגעגַאב ךימ עפוק ןיא ןעמ טָאה ,וועיק ןייק גוצ ןטימ קידנרָאפ ,לֶאמנייא

 רעד !ָאד זיא ַא-שיַא-ריב-ַא ,ַאה-א, :ןבעגעגוצ קיטפיג ןַאד ןוא עלעכיימש שיטסַאקרַאס

 בָאה'כ ּוװ ןטמַא ענעדישרַאפ ןיא ,וועיק ןיא קידנעייז ךָאנרעד ."ןבעל ןבילבעג זיא דיי

 טרעוו ןינע רעד זַא ,טליפעג ךיא בָאה ,טעברַא-דלַאוו ןופ םינינע ןקידיילרעד טפרַאדעג

 טימ ןפָארטעג ךיוא ןַאד ךיז בָאה ךיא .דיי ַא ןיב'כ לייוו ,רַאפרעד רָאנ ןטלַאהעגפיוא

 ,הבוט הצע ןַא ןבעגעג רימ ייז ןבָאה ,לַארוא ןופ עטרעקעגמוא ךיז סָאװ-רָאנ ,ןדיי רעוועיק

 .טייקשידיי סָאד ןזייוווצסיורַא טשינ

 ,"רַאזַאב ןקסיערוועי, םענעפורעג ױזַא ןפיוא ,וועיק ןיא ןעמ טָאה טייצ רענעי וצ

 ןוא ןדיי יד גָאלש, :ןומזּפ-םָארגָאּפ ןטסּוווצב םעד ןגירשעגסיוא ןוא ןדיי ןגָאלשעג

 יז טָאה ײצילָאּפ יד ןוא ןדילַאווניא-המחלמ סָאד ןבָאה ןָאטעג ,תמא ."דנַאלסור עוועטַאר

 ,טהנעטעג טָאה ,ןטסַאק-טסורב ןפיוא סנדרָא טימ דילַאװניא ןייא ןעוו ןוא ,טריטסערַא לענש

 טסָאה וד ןעוו ,לרעדורב, :טרעפטנעעג םיא ןעמ טָאה ,ןָאט טשינרָאג ןעמ רָאט םיא זַא

 ,טנידרַאפ רעדיוו וטסָאה טציא ,סנדרָא ןעמוקַאב וטסָאה ,דלעפ-טכַאלש ןפיוא טנידרַאפ

 טשינ טייוו ןוא עטעטסעפרַאפ ַא זיא טפול יד -- יוו ייס ,רעבָא .*ןעמוקַאב רעדיוו וטסעוו

 .ןדיי ראפ עקיטסניג ןייק

 .ןטַאדלָאס-טנָארפ עיזיוויד עצנַאג ַא עקווָאלַאפַאר ןייק ןָא טמוק גָאט ןסיוועג א ןיא

 םיריוטקָאד יד ךיוא זַא ןוא ןדיי ןענעז ןקורטילָאּפ יד ןוא לַארענעג רעד זַא ,טלייצרעד ןעמ

 ןופ רעייטשרָאפ יד ךיוא ןוא םיוג רעקווָאלַאּכַאר ןגָאז ױזַא .ןדיי ןענעז טערַאזַאל-דלעפ ןופ

 ןסעומש ןטַאדלָאס ױזַא יוו וצ ךיז קוק ןוא לטעטש ןרעביא ױזַא ריצַאּפש ךיא .טכַאמ רעד

 ,עקיצרַאה סעקשַאמרַאג ףיוא סיוא ןליפש עקינייא .ןטרָאק ןיא ןליפש רעדָא ,זייוונפורג

 ןיימ ןבענ .ןעװעלַאדנַאקס ןוא עקנָאגָאמַאס ןעקנירט רעדיוו ערעדנַא .סעידָאלעמ עשיסור

 ןופ לייטנַא םעד ןגעוו קיציה ןריטוקסיד ןוא ןטַאדלָאס עפורג ַא טייטש ,ןטרָאג ןיא ,בוטש

 ןדיי קיצניוו ָאד ןענעז טנָארפ ןפיוא זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוק ןוא המחלמ רעד ןיא ןדיי

 יצ, : ױזַא ייז וצ גָאז ןוא ,טרָאוו א טעב'כ ,וצ ךיא ייג .סיורַא םעד ןופ ךיז ןעיירד ייז לייוו

 רעלטיה .ןדיי ךס ַא ָאטשינ ללכב ךָאד ןענעז סע זַא ,רעדירב עשיסור ,טשינ ריא טסייוו

 טרעדנוה ייוצ עריא טימ ,דנַאל-ןטעיוװָאס רעזדנוא ןיא ןוא טעליוקעגסיוא ייז טָאה

 טרעדנוה ןשיווצ ןוא ןדיי ןָאילימ ייווצ ַא ייב זיולב ןבילברַאפ ןענעז ,רעגריב ןָאילימ

 ,ןענַאטשרַאפ ךימ ןבָאה ייז יצ טשינ סייוו'כ *...ןדיי ןייא יוו רעמ ךָאד ןעמ טעז ןטַאדלָאס

 -רַאפ ןבָאה םידש יד טָא ,לרעטעפ, : טרעפטנעעג ױזַא רימ טָאה טַאדלָאס רעגנוי א רעבָא

 קיצרעפ א ןאראפ ןענעז ייז .תועט ַא טסָאה וד ןוא דנַאל-ןטעיווָאס עצנַאג סָאד טציילפ

 ,רעטייווצ ַא ."רעדירב עשיסור ערעזדנוא ןדיינש ןוא םיריוטקַאד ןענעז עלַא ןוא ןָאילימ

 ענעטלָאשרַאפ יד זַא ,טשינ ןליוו רימ, :ןפורעגּפָא ךיז טָאה ,טַאדלָאס רערעטלע ןַא ןיוש

 ןטַאדלָאס עדייב יד .*םידש רעטרעדנוה וצ ןייג ייז ןלָאז .ןלייה זדנוא ןלָאז *סעשַארבַא;

 ןעגנוקעלּפטנַא עקיזָאד יד טָא .רעקירעייז ַא ןיב ךיא זַא ,טגייצרעביא ןעוועג רעכיז ןענעו

 וצ ןסילשַאב רימ ? ןיהווו רעבָא ,ןפיולטנַא ךיז טליוו סע .ןָאטעג ייוו קרַאטש זדנוא ןבָאה



 529 ןטעיווַאס יד טימ קירוצ

 ןביולרעד ייז לָאז ןעמ סעטיב ןָא ןביג זדנוא ןופ עקינייא ןוא ןַאשזדיבָאריב ןייק ןרירגימע

 ןענעז ןגַארפ עלַא ןוא רעהרַאפ ַא ףיוא ןפורעג לָאמ עקינייא רעוו ךיא .ןיהַא רָאפסיורַא םעד

 רָאג ךיא ןיב רשפא ןוא !ןבעל ןבילבעג ןיב ךיא יוזא יוו :טקנופ ןייא וצ טעדנעוועג

 רַאטערקעס רעטשרע רעד ךימ טפור ףוס םוצ .ןשטייד יד טימ רעדורב רעטוג ַא ןעוועג

 ןייק טשינ ןדלוד ,ןטעיװָאס ,רימ, : טסנרע ןוא טלַאק ץנַאג רימ טגָאז ןוא ײטרַאּפ רעד ןופ

 טָא ןופ רעגריב רעד .ןסעגרַאפ ץלַא ןָא לָאז ןעמ זַא ,ןליוו רימ .ןטנעמיטנעס עשירעבייוו

 ףיוא םיא ןגעק ןפמעק רימ ןוא טעדרָאמעג טָאה שטייד רעד ,קידלוש טשינ זיא ןטיבעג יד

 ךיוא ןלעוו רימ .ןפָארטשַאב רימ ןלעוו ןשטנעמ ענייז ןוא םיא זיולב .ןבעל ןוא טיוט

 .ןפיולטנַא ןענַאד ןופ טייקכייוו-ץרַאה בילוצ ןלעוו עכלעוו עלַא יד ןפָארטשַאב גנערטש

 סָאד רימ ןלעװ ,ןזָאלרַאפ ןיילַא זדנוא טעוו ריא ביוא ןוא ןבָאה ָאד ךייא ןפרַאד רימ

 ."עיצרעזעד יוו ןטכַארטַאב

 טשינ ךיז ףרַאד דיי רעטעוועטַארעג רעד זַא ,ןָא זדנוא ןזייוו ןעגנוריסַאּפ רעקילדנעצ

 רע זַא ןוא םירוסי ענייז טימ טשינ ןוא טייקשידיי ןייז טימ טשינ ,ןגיוא יד ןיא ןפרַאוו

 ןעמ ,ךפיהל .רעדרעמ יד ןפָארטש ןלעוו ןוא טייקיטכערעג ןייק ןכוז טשינ ךיוא ףרַאד

 .ןשַאוװוצנייר ייז רָאג ךיז טסיילפ

 ַאיליא ןופ לקיטרַא רעקיצרַאה ַא *ַאדװַארּפ, ןיא ןענישרעד זיא טייצ רענעי וצ

 ךעלטעטש עשידיי ןופ םוקמוא רעד טרעדלישעג טרעוו טייז ןייא ןופ ,ןכלעוו ןיא גרובנערע

 ןופ ןוא ןדיי יד טעדרָאמעג שילַאיטסעב ןבָאה ןפרוווסיוא עשישטייד יד ױזַא יוו ןוא

 ןטימ ןירעניַארקוא ןַא ןופ גנּויצַאב עקיצרַאה יד טרעדלישעג טרעוו טייז רעטייווצ רעד

 רעטריטּפָאדַא ריא וצ ,ץיווָארבמָאד ייב ,ץלעס ףרָאד ןופ ,ָאווָאנאפעטס ַאדיַאניז ןעמָאנ

 רַאפ ןעגנאזעגביול טימ לופ זיא לקיטרַא רעד .ןאמשיפ ,לדיימ עשידיי סָאד -- רעטכָאט

 עקַאט רע טָאה ,לקיטרַא סאד ןבירשעג טָאה גרובנערע ַאיליא רעדייא .רעניַארקוא עטוג יד

 רע ןוא דיי םוש ןייק טימ ןפָארטעג טשינ ןַאד רעבָא ךיז טָאה רע .ץיווָארבמָאד טכוזַאב

 ךיז טלָאװ רע ןעוו .גנורעקלעפַאב רעשיניַארקוא רעד ןופ תוישעמ טרעהעגסיוא זיולב טָאה

 -- ןַאמיינ סחנפ ןוא אלאזוואק השמ : ןדיי עטעוועטארעג ייווצ יד טימ ןפערט טלָאװעג ןַאד

 ..טייקיצרַאהטוג רעשיניַארקוא ןגעוו תמא ןצנַאג םעד טלייצרעד ןיוש םיא ייז ןטלָאװ

 ןענופעג ךיז טָאה ,טנגעגמוא רעציװָארבמָאד ןיא רעפרעד 27 ןופ זַא ,תמא עקַאט זיא'ס

 ןַארַאפ רעבָא זיא'ס .עלעדיימ שידיי ןיילק ַא ןטלַאהַאבסיוא טָאה סָאװ .,ַאדיַאניז ןייא

 ןדיי עפורג יד טרינָאיּפשעגכָאנ ןבָאה ,רעדניק-רעטסעווש סַאדיַאניז : תמא םעד וצ ךשמה ַא

 ןוא ,ןַאמשיפ השמ ,בצק רעד ,עטַאט סעלעדיימ םעד ןענופעג ךיז טָאהיס עכלעוו ןשיווצ

 טסירק רעציװָארבמָאד ַא זַא ,תמא ךיוא זיא'ס !ןיד תיב תותימ עברא עלַא ןָאטעגנָא םיא

 .ןייטשלערעפ לבייל -- דיי רעציװָארבמָאד ַא ןטלַאהַאבסיוא טָאה ,שטַאגוּפ ןעמָאנ ןטימ

 רעסיוועג ַא זַא ,ןוא םיוג עכעלטע ןבעל ןיימ ןעקנַאדרַאפ וצ בָאה אפוג ךיא זַא ,תמא זיא'ס

 ףרָאד ןופ ןיז ייווצ ערעייז טימ ,ַאכָאדוװעי יורפ ןייז ןוא רַאזַאנ ןעמָאנ ןטימ רעניַארקוא

 .בוטש ןיא ךיז וצ טריפרַאפ ,דלַאװ ןיא ךימ קידנעגעגַאב ןבָאה ,ץיווָארבמָאד ייב ,ןישילַאז

 ,ןענייוו ןוא ךימ ןפייז ,סיוא ךימ ןדָאב עמַאמ-עטַאט ,סַאג רעד ףיוא ךַאװ ןטלַאה ןיז יד

 ןייז ךעלנע לָאז ךיא ,ץכעוטנָא ןיימ ןטייב ,בייל ןטָאשַאב ץערק טימ ,ןיימ ףיוא קידנקוק
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 ןיימ ראפ ןסע טימ ץכעוטנָא ןייא רימ ןקַאּפ ןוא ןסע רימ ןביג ,רעניַארקוא ןַא וצ ןצנַאגניא

 רעטנזיוט ,רעטנזיוט זַא ,תמא ךיוא רעבָא זיא'ס .דלַאוו ןיא ןעוועג ןַאד זיא עכלעוו ,עילימַאפ

 טקיטשרעד ,טתיממעג ןוא טפדורעג ,טרַאנרַאפ ןוא טגלָאפרַאפ ןבָאה ,םיוג רעציווַארבמָאד

 -נערע ַאיליא טָאה סָאוורַאפ ָאט .ןפָארטעגנָא רָאנ ןבָאה ייז ןכלעוו דיי ןדעי ןסָאשרעד ןוא

 ןוא ןייטשלגייפ קיציא רעדָא .ןַאמכָאה םייח ,טיילדלעפ קיציא טכוזעגפיוא טשינ גרוב

 רימ ןוא ."?טריסַאּפ טָאה סָאד ױזַא יו ,רעדורב רעשידיי ,לייצרעד, :ייז וצ טגָאזעג

 ! תמא ןצנַאג םעד טלייצרעד םיא ךָאד ןטלָאװ

 ךס א ןיא ןיוש ןוז ןייז טקינייפרַאפ ןבָאה ייז זַא ,טגָאזעג םיא טלָאװ ןַאמכָאה םייח

 רעד .ןַאמָאר זַא ,טלייצרעד םיא רע טלָאװ ךיוא .הטיחש רעסיורג רעד ךָאנ ,םורַא םישדח

 עגנוי יד ןבָאה עגרה הזב רעבָא ,ןסע ןבעגעג ןוא ןעמונעגפיוא םיא טָאה ,יוג רערעטלע

 ןרעטנוא טרַאּפשרַאפ םיא טָאה ןַאמָאר .רעניארקוא עטּפָאכ עצנַאג ַא טריפעגניירַא ןיז ייווצ

 ַא טימ דיי ןדעי ןכעטש טסייה ןוא טנשרד רענייא יו רע טרעה ױזַא קידנגיל ןוא ,טעב

 עטלמַאזרַאפ יד .ןבעל ןזָאל טשינ רעבָא ,קַאה א טימ ןקַאה ,ןקַאלפ א טימ ןגָאלש ,עקליוו

 ןדרָאמ ןעמ לָאז סָאװ בילוצ ,טגערפ ןַאמָאר זַא ןוא ,יִאווארב ,ַארוה, :ןעיירש םיחצור

 .יטשינרָאג טסייוו ןוא טלַא ןיוש טסיב וד, : עלַא ןרעפטנע ,ןשטנעמ

 יד ןופ ןטולב עלַא ןביילקפיוא לָאז רע ןעוו זַא ,ךיז טמירַאב ןייר ףרָאד ןופ ליג סַארַאט

 ,רימ .ךייט רעצנַאג ַא טלעטשעגנעמַאזוצ ךיז טלָאװ ,טעליוקעצ טָאה ןיילַא רע סָאוו ןדיי

 ןוא ,יירפ ךיז ןגעוואב רעדרעמ עלַא ,גנוקנערק ןופ עגושמ שממ ןרעוו ,ןדיי עכעלטע יד

 ןופ קינלַאשטַאנ רעד טגערפ ,חצור ַא ןגעוו ךעלטפירש טעדלעמ זדנוא ןופ רענייא ןעוו

 טגָאז "? רעיימרַאטיור ךיוא רשפא רעדָא ,ןדיי זיולב טעדרָאמעג חצור רעד טָאה, : .ב.ג.ק.נ

 טרעפטנע ."רעיימרַאטיור ןעוועג טציא ךָאד ןטלָאװ ,ןדיי עגנוי עטעליוקעצ יד, :דיי רעד

 ,רעבָא ,גירק ןכָאנ טלדנַאהַאב ןרעוו ןלעוו םינינע עליוויצ, :קינלַאשטַאנ רעד ףיורעד

 ןטייקליורג יד ,קידלוש טשינ זיא גנורעקלעפאב עשיניַארקוא עכעלדירפ יד זַא ,ןעניימ רימ

 ".ןשטייד יד ןָאטעג ןבָאה

 -רעטנוא םעד ןשיווצ סעומש םוצ טרעהעגוצ ךיז ןטלָאװ רעבָאהטכַאמ יד ןעוו

 רעציוװָארבמָאד ןיא טריפעג ,ןַאמכָאה םייח ןווא ןייר ףרָאד ןופ ליג טידנַאב םענעסָאשעג

 םעד תעב .םיקידצ ןענעז רעניַארקוא יד זַא ,טגָאזעג טשינ רשפא ייז ןטלָאװ ,לָאטיּפש

 ,רעטנַאקַאב רעטוג א רעניימ טסיב וד ,ליג, : טגערפעג םיא ןַאמכָאה םייח טָאה ,ךערּפשעג

 .רעקידעבעל א סױרַא טשינ טנעה ענייד ןופ ךיא טלָאװ ,דלַאוו ןיא ךימ טספערט וד ןעוו

 ןגעלעג זיא רעכלעוו ,רעניארקוא רעקנַארק רעד ."?ןדיי טעדרָאמעג ריא טָאה סָאװרַאפ

 לייוו ,ןסָאשרעד ךיד ךיא טלָאװ ,ַאקנַאמכָאה .סיוועג, : טרעפטנעעג טָאה ,טעב-ןטיוט ןפיוא

 ."ןייז טוג טעװ ,ןדיי עלא ןטָארסיוא טעוו ןעמ ביוא זַא ,ןסייוו םיוג ערעזדנוא עלַא

 ןטעיווָאס יד .עיצקַאפסיטַאס עסיוועג ַא טַאהעג ָאי רימ ןבָאה לַאפ ןייא ןיא זיולב

 ,גנושרָאפסױא רעד ןופ ףיול ןיא .קישטייהוב רעדרעמ םעד דלַאװ ןיא טּפַאכרַאפ ןבָאה

 יד רַאפ טסניד ןייז טגיילעגרָאפ טָאה ,לעפ ןייז ןטייבמוא טוװרּפעג חצור רעד טָאה

 -טימ וויטקַא ןבָאה עכלעוו םירבח ענייז עלַא ןבעגוצסיורַא טגָאזעגוצ ןוא ןטעיווָאס

 קיטולבטלַאק טָאה רע .סעצווָאבלוב ייז ןענעז טציא ןוא ןשטייד יד טימ טעברַאעג



 1 ןטעיווַאס יד טימ קירוצ

 טציא העדב טַאהעג טָאה רע זַא ןוא ןדיי 98 טכַארבעגמוא טָאה ןיילַא רע זַא ,טלייצרעד
 ליוו טציא .טרעדנוה ןופ לָאצ עקידכעלייק א ןייז לָאז'ס ידכ ןדיי ייווצ ךָאנ ןענעגרה וצ
 ןאמיינ סחנפ ןעוועג זיא גנושרָאפסיוא רעד ייב .םורפ ןוא טוג ןייז ןיוש רעבָא רע
 רעד טָאה -- '!ןַאטעג סָאד וטסָאה סַאוורַאפ, :חצור םעד טגערפעג טָאה רע ןוא
 ןענעגרהסיוא טעוו ןעמ ןעוו זַא ,טגָאזעג ןבָאה ןשטנעמ -- ? סייווכ, : טרעפטנעעג חצור
 ,ראפרעד טגרָאזעג ןיוש טָאה ןאמיינ סחנפ ."עניַארקוא ענייר ַא ןביילב טעוו ,ןדיי עלַא

 .קספ ןקירעהעג םעד ןעמוקַאב לָאז טסידַאס רעד זַא

 ָאד ןענעק רימ זַא ,ןליפ עלַא רימ .רעגנירג טשינ זדנוא טרעוו םעד טימ רעבָא
 .ןביילב טינ

 טנזיוט קיצנאווצ ןופ שינעביילברעביא ןַא ,ןדיי עפורג עניילק ַא ןופ ןעמָאנ ןיא

 קידנעטש ןזומ ןוא עטסטנעָאנ ערעייז ןופ םירבק יד ףיוא ןבעל טינ ןענעק עכלעוו ,תושפנ

 -רעביא ךיז שינעביולרעד ַא ןטעבעג רימ ןבָאה -- ,ןיירַא ןגיוא יד ןיא רעדרעמ יד ןקוק

 .ד.וו.ק.נ ןיא ןפורעג ךיא רעוו רעטעפש ןכָאװ ייווצ טימ .דנַאלסור-לַארטנעצ ןייק ןעלדיזוצ

 רימ ןזָאל לָאמ סָאד ,ןילַאטס רבח םוצ ןבירשעג טסָאה וד, :רימ וצ טגָאז ןעמ ןוא

 ,ריד ןופ סע ןרעדָאפ רימ .רעקיּור ןוא רעגילק ייז טפנוקוצ רעד ןיא רעבָא ,ךרוד סע

 ."ןעלטימ עקירעהעג ןעמעננָא ריד ןגעק רימ ןלעוו ,טינ ביוא לייוו

 1945 יַאמ רעט-9 רעד .חי

 טָאה וילַאטס .הלפמ סרעלטיה ןופ גָאט רעסיורג רעד ןעמוקעג זיא ךעלדנע

 ינק יד ףיוא טייטש קלָאפ עשישטייד סָאד ןוא טייצ יד זיא ןעמוקעג, : ןפורעגסיוא

 יד טליפעג ױזַא טינ טָאה טלעוו רעד ןיא רענייק זַא ,טלַאה ךיא ,*קלָאפ ןשיסור ןרַאפ

 םענעי ןיא .ןדיידדלַאוו לטשער עניילק סָאד ,רימ יוו גָאט םעד ןופ גנוטיידַאב עסיורג

 רָאטַאטיגַא רעשיסור ַא .תוכלמבו םשב ,"ללה; רוביצב טגָאזעג רימ ןבָאה ,1945 יַאמ ןטפ

 יד סָאװ ןכערברַאפ עקידלַאוועג סָאד ןכָארטשעגרעטנוא ןוא ןוחצנ ןגעוו טדערעג טָאה

 עטיירפאב עלַא זַא ,טגָאזטג טָאה רע .ןשטנעמ ןוא רעקלעפ ןגעק ןעגנַאגַאב ןענייז ןשטייד

 ןענעק טציא ןלעוו ,לוויטש סרעלטיה רעטנוא ןגעלעג ןטכענ זיב ןענעז עכלעוו רעקלעפ

 .קידנעטשטסבלעז ןוא לַאנָאיצַאנ ,לערוטלוק ןבעלסיוא ןענעק ךיז ןלעוו ןוא ןעמעטָא יירפ

 ,דנַאלנכירג ,עיקַאװָאלס ,עיכעשט ,עיווַאלסָאגוי ,ןליופ : טנכערעגסיוא ייברעד טָאה רע

 ןסיורג ןופ רעקלעפ עלַא זַא ,ןבירשעג טָאה יַאדװַארּפ, יד .עינעמור ןוא עירַאגלוב

 ןבָאה ,רעקלעפ טרעדנוה ןופ קלַאפ סָאד -- ווָאדָארַאנ-ָאטס-דָארַאנ -- דנַאלנטעיװָאס

 רעדיוו ןרעוו .טפאשטכענק ןופ טלעוו יד ןעיירפאב וצ טרעייטשעגייב טולב רעייז טימ

 ןטילעג טָאה סָאװ קלָאפ עשידיי סָאד טינ טנָאמרעד רענייק רעבָא ,רעקלעפ טנכערעגסיוא

 ךעלנייפ טרעוו סע .רעקלעפ ערעדנַא ןופ רעמ טולב ןבעגעג ןוא ערעדנַא עלַא ןופ רעמ

 .ןרעבגע וצ ןָא רעדיוו ןביוה סָארדרַאפ ןוא רעצ רעד ןוא ,ןצראה ןפיוא

 .זטייקכעלרעייפ עניימעגלַא יד ןיא ןעמונעג לייטנָא ןוחצנ ןופ גָאט ןיא רימ ןבָאה ךָאד
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 ןעקנירט ןפרַאד רימ זַא ,ןגייצרעביא זדנוא טווורפעג וליפא טָאה זדנוא ןופ רענייא

 ןענָאילימ ןרָאװעג טעװעטַארעגּפָא ךָאד ןענייז סע לייוו ,קילגמוא רעזדנוא ץָארט ,"םייחל>

 .טלעוו רעסיורג רעד ןיא ןדיי ערעדנַא

 סנעמעוו ,דיי רעציווַארבמָאד א רענייא ןוא "םייחל, ןטוג א טכַאמעג עקַאט רימ ןבָאה

 ןיא לביטש רענילָאטס ןופ רענוואד ןעוועג ןענייז סע רעדילגטימ-החפשמ ענעמוקעגמוא

 ןוא שודק םעד ןטַאט ןייז ןיא ,ןטייצ עקילָאמַא ןיא טנָאמרעד ךיז טָאה ,ץיװָארבמָאד

 ד עא -- חסונ רענילראק ןטלַא ןטיול ןגיוצראפ רע טָאה ,ןוחטב טימ רעבָא ,קירעיורט

 -רַאפ עלַא ."ךידסח ונובזע אלו ךימחר ונורזע - ונורזע הנה

 ..שילש תועמדב ןענייוו .ןענייוו ןוא וצ ןעמורב ,רעטנוא םיא ןטלַאה ןדיי עטלמַאז
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 ןענָאלַאשע רעקילדנעצ ןעגנַאגעגייברַאפ לטעטש ןכרוד ןענעז ,םעדכָאנ ןכָאװ ןוא געט

 ןצנַאט ןוא ןעגניז ןטַאדלָאס .ןטנָארפ עטייוו יד ןופ רענלעז עטיירפַאב ןוא ןעייפָארט טימ

 ןיא .ךיז ןשוק ןוא ךיז ןעיירפ ןשטנעמ ,סרעטסעקרָא ןליפש סע .ןדירפוצ ןענייז ןוא

 עטריזיליבָאמעד רעטרעדנוה קירוצ ךיז ןרעק רעפרעד ןוא ךעלטעטש עקימורַא יד

 ערעזדנוא רעביא ןוא טעמוא טשרעה זדנוא ייב זיולב .סיורג זיא החמש יד ןוא רענלעז

 טריטרָאּפסנַארט ןבָאה ןסור יד סָאװ סטוג ןוא בָאה סָאד .רעיורט רעפיט טגנעה פעק

 ןפַאשרַאפ זדנוא טָאה ,דנַאלרעטניה ןפיט ןיא ךיז וצ ןטיבעג עשישטייד ענעמונרַאפ יד ןופ

 ןבָאה רימ לייוו ,ןפורעגסיורַא טשינ זדנוא ייב סָאד טָאה החמש ןייק רעבָא ,תחנ לסיב ַא

 -ינשרַאפ ןשידיי םעד ןוא ןסינעג טשינ סטוג םעד ןופ ןלעוו ןדיי ןייק זַא ,טסּוװעג יונעג

 ..ןקיטיגרַאפ טשינ סָאד טעוו ןבעל םענעט

 ןבָאה .ענעגנַאפעג עשישטייד רעטנזיוט יד טימ ןענָאלַאשע רעקילדנעצ ליפ יד ךיוא

 שיטניה רעייז ןעז ,המקנ ןעמענ ייז ןופ טלָאװעג ךיז טָאה'ס .ןעוועג חמשמ טינ זדנוא

 ךעלגעמ טינ זיא סָאד רעבָא .טולב שידיי ןסָאגרַצפ ןבָאה ייז יוו יוזַא ןסיג ךיז טולב

 ןענָאלַאשע יד ןקוקוצכָאנ ןדיימסיוא ,קיניזטסּוװַאב טעמכ ,רימ ןגעלפ םורַאד .ןעוועג

 .ענעגנַאפעג טריפעג טָא ןעמ עכלעוו ןוא

 ןַאגַאװ ןייא ףיוא ןוא ןשטייד טימ ןָאלַאשע ןַא לַאזקַאוו ןפיוא ךיא קרעמַאב ,לֶאמנייא

 טזָאל ןעמ ,טכַאװַאב זיא ןָאלַאשע רעד ."טעטימַאק רעשיטסישַאפיטנַא, : טפירשפיוא ןַא

 ..ןצרַאה םוצ טנעָאנ ,ןעזסיוא ןייז טיול ,רימ זיא רעטיה יד ןופ טַאדלָאס ןייא .ןייגוצ טינ

 טכַארטַאב רע .ןגָאז וצ סָאװ ייז בָאה ךיא ,ןָאגַאװ םוצ וצ ךימ זָאל ,רבח :םיא וצ ךיא גָאז

 קילדנעצ רָאּפ ַא ןַארַאפ ןענייז'ס ןכלעוו ןיא ,ןָאגַאװ םוצ וצ ייג ךיא .וצ ךימ טזָאל ןוא ךימ

 .- דיי ַא ןיב ךיא; ...ןצרַאה ןופ טדערעגּפָארַא לסיב ַא ךיז בָאה ךיא ,ונ .ןרעציפָא עשטייד

 רעדרעמ ןעוו זצ ,טגָאזעג טרעוו רעכיב עטלַא ערעזדנוא ןיא -- ןביױהעגנָא ךיילג ךיא בָאה

 גוצַאב ןיא ,ערעדנַא רַאפ טוג ןוא ייז רַאפ טוג סָאד זיא ,טרצפשרצפ ןוא ןדנובעג ןרעוו

 ןעמ ףרַאד .קלָאפ-רעדרעמ ןצנַאג רעייא ןוא ךייא .קיצניוו רָאג רעבָא סָאד זיא ךייא וצ

 ךייא ןלָאז ייז ,תויח עדליוו יד וצ ןפרַאוו סרעפרעק ערעייא ןוא טניה יד יוו ןסישעצ
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 זא ,טליפעג באה ךיא ;קעװַא ןיב'כ ןוא טייז רעייז ןיא ןָאטעג ייפש ַא בָאה ךיא ."ןסערפ

 .ץרַאה ןפיוא ןרָאװעג רעטכייל לסיב ַא רימ זיא סע

 טריפעג ןרעוו עווקסַאמ ןיא זַא ,ןעגנַאלק ןעגנַאגרעד זדנוא וצ ןענייז ,רעטעּפש

 ןעמ טָאה ךַאנרעד .לארשי ץרא ןייק ןדיי ןופ עיצַאירטַאּפער ןגעוו ןעגנולדנַאהרעטנוא

 ןדיי ענעבילבעג-ןבעל יד רָאפ קילבופער א םירק ןיא ןלעטשפיוא טעוו ןעמ זַא ,טדערעג

 ןופ ןבעגרעביא ןעגנַאלק עלַא יד ןעמ טגעלפ ,ךעלטנייוועג .עּפָארייא-חרזמ ץנַאג ןופ

 העידי יד ןעגנַאגרעד זדנוא וצ זיא ףוסבל .טייקיטכיזרָאפ סיורג טימ ןוא ליומדוצ-ליומ

 עשיליופ ענעזעוועג עלַא זַא ,גנוריגער רעשיליופ רעד טימ ךַאמּפָא ןלעיציפָא ןא ןגעוו

 רעניארקוא ןוא ןקַאלָאּפ .ןליופ ןייק ןרעקמוא ךיז יירפ ןענעק ,1939 רָאי ןרַאפ ןופ רעגריב

 ןטיירג ןעמונעג ךיז ןבָאה ןקַאילָאּפ ןוא ,ארומ ןָא ,ןפָא ץנַאג טדערעג םעד ןגעוו ןבָאה

 זיא'ס .טייקכעלגעמ רענעפַאשעג רעד ןָא טּפַאכעגנָא ךיז ןבָאה ,ןדיי ,רימ .ןײרַא געוו ןיא

 טָאה לַאפ םעד ןיא ךיוא לייוו ,ךַאז עקיזָאד יד ןריפוצכרוד ןעמוקעגנָא גנירג טינ זדנוא

 טזומעג ןבָאה רימ .רעניווטיל רעדָא ,ןקַאלָאּפ וצ יוו שרעדנַא ןגיוצַאב זדנוא וצ ךיז ןעמ

 ןייק עיצַאירטַאּפער ףיוא טכער רעזדנוא ךיוא טנעקרענַא טָאה ןעמ זענַאוו זיב ןפמעק

 .ןליופ

 ור ןייק ןבָאה טינ רימ ןלעוו ןליופ ןיא ךיוא זַא ,טסווועג ןבָאה רימ שטָאכ ןוא

 טלָאװעג ,ןײזטסּוװַאב ןלופ ןטימ ,ךָאד רימ ןבָאה גנורעקלעפַאב רעקיטרָאד רעד ןשיווצ

 -סיורַא ךיז ןעמ ןעק טרָאד ןופ זַא ,טריטקיד זדנוא טָאה טקניטסניא רעד .ןרָאפ ןיהַא

 ןופ ןעמוקַאב ןבָאה רימ סָאװ ןסורג עטלּפענרַאפ יד ךיוא .לארשי ץרא ןייק ןעמוקַאב

 ,טייקכעלגעמ עקיזָאד יד טקיטעטשַאב סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןבָאה ,ןדיי עקיטרָאד

 ןענייז'ס .שינרעטַאמ ןוא טנוזעג ליפ טסָאקעג טָאה ןליופ ןייק ךיז ןעמוקַאבסױרַא סָאד

 ןיוש ןבָאה ייז יו םעדכָאנ טרָא ןפיוא ןרָאװעג ןטלַאהרַאפ ןענייז ןדיי זַא ,ןלַאכ ןעוועג

 ןדיי ןעוו ,ןלַאפ ןגעוו סייוו'כ .ןטעטילַאמרָאפ עקיטיונ עלַא טקידיילרעד רעירפ טַאהעג

 םעדכָאנ ,עטמַאצב ענעדישראפ ךרוד ןרָאװעג טריזירָארעט ןענייז הביבס רעזדנוא ןופ

 ,קעפ יד ףיוא ןסעזעג ןענייז ןוא טנַאה ןיא ןטרָאּפסַאּפ יד טַאהעג ןיוש ןבָאה ייז יוו

 לייוו ,רַאפרעד ןעשעג סָאד זיא ןלַאפ ענלצנייא ןיא .טרָאּפסנַארט ןפיוא זיולב קידנטרַאוו

 ,עטמַאַאב עשידיי יד ןרילרַאפ טלָאװעג טינ ןבָאה רעבָאה-טכַאמ עשיטעיווָאס עקיטרָא יד

 סָאד זיא ,ןלַאפ ךס ַא ןיא .טרָא ןפיוא עטסקיעפ יד ןעוועג ןענייז עכלעוו ,טיילכַאפ רעדָא

 ןעוועג רעבָא סָאד זיא ןלַאפ עלַא ןיא .האנש רעדנילב םתס ןופ טַאטלוזער ַא ןעוועג ךיוא

 .טכַאמ רעשיטעיווָאס רעד ןופ ןצנצטסניא עטסכעה יד ןופ טערקעד ןלעיציפָא םעד ןגעק

 ןבעגוצנָא ןרידיצעד טנעקעג טינ ךיז ראגאז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ןעוועג ךיוא ןענייז'ס

 רעד ,לסָאי ןעוועג זיא ,לשמל ,ייז ןופ רענייא .עיצַאירטַאּפער ףיוא עטיב עקירעהעג יד

 ןדע-ןג ןשיטעיווַאס ןיא רָאי 25 טבעלעגסיוא טָאה דיי רעד .דימש רעד ,עקציא ןופ וז

 טעברַאעג ןַאד טָאה רע .ץיווָארבמָאד עלעטעטש-ןריובעג ןייז ןיא ןעמוקעגקירוצ זיא ןוא

 זדנוא טימ ןרָאפ לָאז רע טדערעגוצ םיא בָאה ךיא .רעטלעטשעגנָא ןַא יוו ווָאסעלק ןיא

 רעדיוו ערעדנַא ."טרָא ןפיוא אד לטלעוו ןיימ ןקידנע ךימ זָאל, : טגָאזעג טָאה רע ןוא
 רעדירב רעדָא ,ןוז רעייז טרַאוורעד ייז ןבָאה טייצ רענעי וצ לייוו ,ןבילבעג טרָאד ןענייז
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 עיצַאּפוקֶא עטייוו יד ןיא ןעיימרַא עשיטעיווָאס יד טימ ּווו ץעגרע ןעוועג ןענייז עכלעוו

 .ןטיבעג

 םעד רעדיוו ןעמענ וצ טומ ןייק ןוא חוכ ןייק רעמ טַאהעג טינ ןבָאה רעדיוו ערעדנַא

 .ןיירַא טלעוו רעסיורג רעד ןיא טנלע ןוא םַאזנייא ךיז ןזָאל ןוא טנַאה ןיא ןקעטשירעדנַאװ

 .םירבק יד ףיוא ןבעל רעייז ןבעלוצסיוא ןסָאלשַאב ןבָאה ייז

 ץרא ןייק טציא ןרָאפ סָאװ וצ, :טגָאזעג ןאד רימ וצ טָאה רענעשטָארמַאז עקסָאי

 חוכ ןייק רעמ ָאטינ ? רעדנעלגנע יד ןוא רעבַארַא יד זדנוא ןענעליוק טרָאד זַא ,לארשי

 ."סעטָאלב יד ןיא ןוא רעדלעוו יד ןיא טרעטַאמעגסיוא ךיז גונעג .ןפמעק וצ

 -רַאפ ןוא גולק ,דנאלסור ןופ רעטרעקעגקירוצ סָאװ רָאנ א ,ןייטשלרעפ ָאקרעב

 ךיא, :רימ טגָאז ןוא טרעױדַאב ןוא טנייוו ,עגַאל רענעפַאשעג רעד עגונב ךעלדנעטש

 רעביא טלגָאװעג ,רעהכַאנ ,ַאזערעב-זטרַאק ןיא רעירפ ,1938 ןופ ךָאנ דנו ענ ןיב

 רעטייוו חכ ןייק ָאטינ ,םירבק יד ןבענ ,ָאד ןבעלסיוא ןרָאי עניימ ןיוש לעוו ךיא ,דנַאלסור

 ."ןרעדנַאוו וצ

 ,ץיװָארבמָאד ןופ ןפיולטנַא טלָאװעג טינ ןדיי ןבָאה ,ןיירַא ןענייז ןשטייד יד ןעוו

 סָאד ןזָאלרַאפ טלָאװעג טינ ייז ןבָאה טציא .רעייט ןוא ביל ץלַא ןעוועג ָאד זיא ייז לייוו

 .חוכ ייס ןוא טומ ייס טלעפעג טָאה ייז לייוו לטעטש

 סעקַאיריביס וליפַא ןוא ,רעניארקוא ,ןסור יד זַא ,רָאלק זדנוא טרעוו ,ןשיווצ ןיא

 ,טנָארפ ןופ ןטַאדלָאס עטרעקעגקירוצ עלַא זַא ןוא םזיטימעסיטנַא טימ טּפַאזעגנָא ןענייז

 ןעוו .ןאב רעד טימ ןרָאפ ן'תעב ןליפ קרַאטש ךיז טזָאל סָאד .ןדיי טנייפ קראטש ןבָאה

 ַא ָאי ייז ןענעקרעד .ןדיי ןגעוו -- סעומש רעטסביל רעד זיא דיי ַא טינ ןענעקרעד ייז

 ןביוה קידנעטש .ןָאגַאװ םעד ןזָאלרַאפ ,ןבעל ןייז ןעווענאש ליוו רע ביוא ,רע זומ דיי

 א -- ?דיי רעמערָא ןַא ןעד ףרַאד סָאוו, : לטרעווכעטש ןרעלוּפָאּפ םעד טימ ןָא ייז

 דיי א ןגעוו טָאדקענַא ןָא ךיוא טמוק ךיילג ."רעטופ קישטנָאגַאװ א טימ טיורב עלעבעל

 םיא טמוק סע ןוא שטייד א טכַארבעג טָאה רע זא ,רידנַאמָאק ןייז טעדלעמ רעכלעוו

 םעד ףיוא .רידנַאמָאק רעד טגערפ *?ּפָאק סשטייד םעד זיא ווו, .לַאדעמ א רַאפרעד

 טלייצרעד טָאדקענַא רערעדנַא ןַא ."ּפָאק ןייק טַאהעג טינ טָאה רע, :דיי רעד טרעפטנע

 .טַאדלָאס ןשיסור ַא ןופ ךיוב ןיא עלערעש א ןסעגרַאפ טָאה רעכלעוו גרוריכ ןשידיי ַא ןגעוו

 ,ןסָאשעג טָאה סור רעוועיק א ןכלעוו קינװָאקלָאּפ ןשידיי ַא ןגעוו ךיא רעה וועיק ןיא

 ,בוטש ןייז ןעיירפַאב וצ סור ןופ טרעדָאפעג דיי רעד טָאה ,טנָארפ ןופ קידנעמוק ,לייוו

 .רעלטיה ימיב טצעזַאב טָאה רע סָאװ

 ַא ,גָאט ןטימ ןיא ןוא סַאג-טפיוה רעד ףיוא ןסָאשעג טַאדלָאס א טָאה ענוואר ןיא

 ןייא ןיא ןריפ ןעקנַאדעג ערעזדנוא ןוא .ווָאסעלק ןופ *ַאדוב. :ןעמָאנ ןטימ רוחב ןשידיי

 ! ? םוניהג םעד ןופ סיורא ךיז ןעמ טסייר יוו : גנוטכיר

 א טריפעגכרוד טכַאמ יד טָאה ,עקװָאלַאפַאר ןזָאלרַאפ ןיימ רַאּפ ןכָאװ רָאּפ ַא

 ווו ,*זָאכ-םָארּפ-סעילא םענעפורעג ןיא ,טעברַא-דלַאװ רַאפ ָארויב רעד ןיא לָארטנָאק

 עלַא ןרָאװעג ןפורעג ןענייז סע .רעטלַאהכוב-טּפיוה ןופ טמַא םעד טליפעגסיוא בָאה ךיא
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 רעוו ,דיי רעקיצנייא רעד ,ךיא .ןטנעמוקָאד ערעייז טקוקעגרעביא טָאה'מ ןוא עטמַאַאב

 -טימ עטפָא ,עטנַאקַאב עטוג עניימ עלַא ןציז סע ןכלעוו ןיא לָאז ןסיורג ןיא ןדַאלעגנייא

 ןופ רָאטקעריד רעד :ָאד ךיוא ןענייז סע .סרעסעומש-טימ עקיטומטוג ןוא סרעקנירט

 -ריפסיוא ןופ רעציזרָאפ ..ב.ג.ק.נ ןוא .ד,וו.ק.נ ןופ סעקינלַאשטַאנ ,רָאטקָאד רעד ,לוש

 טיג ןוא ריפאפ ןגיוב ַא סיורַא טמענ ייטראפ רעד ןופ רַאטערקעס רעטשרע רעד .טַאר

 רימ רע טגערפ ױזַא ןוא "!ריד ןעמ טפור יו, : גנערטש ןוא לעיציפָא גערפ ַא רימ

 ווו .ןריובעג ןופ טרָא .ןריובעג ןיימ ןופ רָאי סָאד ,ןרעטלע עניימ ןופ ןעמענ יד סיוא

 ךיא ּוװ ,עיצַאּפוקֶא רעד תעב ּווו ןוא ןשטייד יד ןופ ןעמוקניירַא םעד רַאפ ןעוועג ןיב ךיא

 .ןגארפ ענעדישרַאפ ךָאנ ןוא ךָאנ ןוא ,טעברַאעג בָאה

 -גנושרַאפסיוא ןַא רַאפ ָאד ייטש'כ זַא ,טליפעג בָאהיכ .טניוטשרעד ןבילבעג ןיביכ

 טעמכ רימ ןגעוו טסּוװעג ןוא טנעקעג טוג ךימ ןבָאה עקידנזעוונָא עלַא שטָאכ ,עיסימָאק

 ךיא .ןעגנוגעוואב עניימ עלַא ךָאנ טקוק רָארוקָארּפ רעד יוו עז ךיא .ןטייהלצנייא עלַא

 ,רעגריב עבושח, : טגָאזעג ייז וצ בָאה ךיא ןוא ןעקנַאדעג עניימ טרירטנעצנָאק רעבָא בָאה

 טליוו ריא זַא ,רָאלק ץנַאג זיא רימ !ןענַאגרָא טכַאמ עשיטעיווָאס יד ןופ רעייטשרָאפ

 -וצ ןיא ןרעטנָאלפרַאפ וצ ךימ טכַארט ריא ןוא ןליופ ןייק רָאפסױרַא ןיימ ןטלַאהפיוא

 לייוו ,ןעגנולעג טינ ךייא טעוו'ס ,זַא ןסיוו רעבָא טייז .ןכַאז ענעגיוטשעג טינ ,עטכַארטעג

 ןטעטילַאמרָאפ עלַא טקידיילרעד בָאה'כ ןוא ןטנעמוקָאד עקיטיונ עלַא ןיוש ץיזַאב ךיא

 רעק'כ ןוא 1939 רָאי ןרַאפ רעגריב רעשיליופ ַא ןעוועג ןיב'כ .ץעזעג ןטימ גנַאלקנייא ןיא

 -ןטסכעה ןופ טערקעד ןיא ןעזעג סיוארָאפ זיא'ס יוו יוזַא ,ןליופ ןייק קירוצ טציא ךיז

 ךָאנ טגלָאפ יז ןוא ,םעד ןגעוו טסייוו עיסימָאק-עיצַאירטַאּפער עשיליופ יד .טעיװָאס

 זַא ,תמא זיא'ס .סטכעלש ןייק ןעשעג טינ לָאז רימ זַא ,ןעגנולקיווטנא עכעלגעמ עלַא

 ץנָאג .רָאי 500 רעכעה ,זיירק רענווָאר ןיא ,טבעלעג ָאד ןבָאה ןרעטלע ןוא סעדייז עניימ

 רעד ףיוא ,ָאד זדנוא טימ ןעשעג זיא'ס סָאוו סָאד ןעשעג טינ טלָאוו'ס ןעוו זַא ,ךעלגעמ

 -רָאפ רעדניקיסדניק ןוא רעדניק עניימ ךיוא ןטלָאװ ,המחלמ רעטצעל רעד ןיא ,דרע

 .ןביילברַאפ טינ ָאד ןעק ךיא .ןייז טינ רעמ סָאד ןעק טצעי רעבָא ,ןבעל רעייז ָאד טצעזעג

 ןענָאילימ עניימ ןופ ןוא עטסטנעָאנ עניימ ןופ טולב ענעסָאגרַאפ סָאד ךימ טגלָאפרַאפ סע

 עכלעוו םיחצור יד ןופ ןקילב עקיטשרָאד-טולב יד ךיוא ךימ ןגלָאפרַאפ סע .רעדירב

 ָאד ןעק'כ רעבָא ,דייל רעייז רימ טוט'ס .טעדרָאמעג קידתונמחרבמוא ױזַא זדנוא ןבָאה

 ראפ קיצרַאה ןעמעלַא ךייא קנַאד'כ .ןביילב טינ רעמ אד לעוו'כ ןוא ןביילב טינ רעמ

 טייקכעלגעמ ַא ןוא טעברַא רימ ןבעגעג ,טיוט ןופ טעװעטַארעג ךימ טָאה ריא סָאװ ,םעד

 ירעדורב רענעבילבעג קיצנייא ןיימ .דנָאלדןטעיווַאס ןיא יירפ רעד ףיוא ןבעל וצ

 יירטעג ןוא טקנַאדַאב ךייא טַאט טימ טָאה ןוא יימרַא רעד ןיא קעװַא זיא ,רדנס

 ביולג'כ .החונמ ןייק טיג ךָאנ זנוא טיג ץלַא סָאד רעבָא ,דנַאלסור *רעטומ, רעד טנידעג

 ."טוג רעייז זדנוא טייטשרַאפ עלַא ריא זַא ,רעבירעד

 ןוא ןטלַאהראפ וצ טגַאוועג טינ ןיוש ךימ טָאה רענייק ןוא רעמיצ ןופ סיורַא ןיב'כ

 ...ןיירַא געוו ןטייוו ,םעיינ ַא ןיא טזָאלעג ךיז רימ ןבָאה ךיג רָאג
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 ןייז -- ? "רעיצטכיל רעד, סחנפ-ףסוי טנעקעג טינ טָאה ץיווארבמָאד ןיא רעוו

 -ןַאב רעד וצ טריפ סָאװ ײסָאש םייב ,סַאג-לוש רעד ןוכ ףוס ןיא ןענַאטשעג זיא זיוה

 ןרהא-חספ ,םעדייא סעסחנפ"ףסוי טניווועג זיוה םעד ןיא טָאה ָאטעג ןופ טייצ ןיא .עיצצטס

 טניווועג ןאד טרָאד ןבָאה םיא טימ ךיילגוצ .לוש-*תוברת, רעד ןיא רערעל ַא ,ןַאמדירפ

 .החפשמ עצנַאג ןיימ ןוא ךיא םכותב ןוא ,ןָאזרעּפ 30 ךרע ןַא

 ןופ רעטלע ןיא רעדניק וליפַא .טסופ טעמכ ןעוועג זיוה סָאד זיא גָאט ןצנַאג ַא

 .טעברַא-סגנַאווצ וצ ןרָאוועג ןבירטעג ענעסקַאוורעד יד טימ ןעמַאזוצ ןענעז ראי 0

 טגעלפ ,טעברַא רעד ןופ טרעקעגקירוצ ךיז טָאה ןעמ ןעוו ,ן'העש-טנווָא יד ןיא זיולב

 ןיא יוו ךיילגוצ ,זיוה םעד ןיא טָאה ןַאד ךיוא רעבָא .ןשטנעמ טימ ןליפנָא זיוה סָאד ךיז

 רעד ןופ טרעטַאמעגסיוא .טייקליטש עטיוט ַא טשרעהעג ,רעזייהדֶאטעג עקירעביא עלַא

 ןייז ןיא ןעמַאזנייארַאפ ךיז זדנוא ןופ רערעדעי טגעלפ ,ןייג-סופוצ ןוא טעברַא רערעווש

 -רַאפ ןאד ןעמעלַא זדנוא טָאה קנַאדעג ןייא זיולב .ןעקנַאדעג ענייז טימ רערעדעי ,לקניוו

 טפָא ץנאג .המשנ עטקינייפרַאּפ יד ןוא ףוג ןטקיטייוועצ םעד ןעורסיוא ןזָאל --- טקינייא

 "רעד ןבָאה ייז יוו רָאנ ךיילג ,דרע רעד וצ ןלַאפ רעניוווטימ עניימ ןופ עכעלטע ןגעלפ

 ךיז חוכ ןייק רעמ קידנבָאה טשינ ,זיוה םוצ טריפעג טָאה סָאװ ,ףיוה ןופ חטש םעד טכיירג

 .קינייוועניא ןייגוצניירַא ידכ רעטעמ רֶאּפ א ךָאנ ןפעלשרעד וצ

 רעגנוה רעד ןוא טורעגסיוא סָאװטע ןיוש ךיז טָאה ףוג רעד ןעוו ,טכַאנייב 12 םורַא

 ןשטנעמ .זיוה םעד ןיא גנוגעוואב א ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,טקנופ-ךיוה ןייז טכיירגרעד טָאה

 ןסע לסיב ַא םורַא ן'קסע ןעמונעג ךיז ןבָאה ןוא רעטרע ערעייז ןופ ןענאטשעגפיוא ןענעז

 ןסעומש ןרעה ןיוש ןעמ טגעלפ טייהנגעלעג רעד ייב .עטסטנעָאנ יד רַאפ ןוא ךיז רַאפ

 :ש"בצ יוו ,עכעלכַאז ןוא עצרוק ,עטקעריד ןעוועג ןענעז ןסעומש יד .ןטייווצ ןטימ רענייא

 רָאּפ א ןעייל רימ וטסנָאק רשפא -- רעדָא ?דניק ןייד טכַאמ סָאװ ? ךיז וטסליפ יוו

 ןרעוו ןוא ןסעּפָא טגעלפ ןעמ יוו םעדכָאנ ...? טיורב לקיטש ַא ,ןפיורג לסיב ַא ,לפָאטרַאק

 ןרעוו ןגעלפ ןוא זיירק ןרעסערג ַא ןּפַאכמורַא ןסעומש יד ןיוש ןגעלפ ,רערעטנומ לסיב ַא

 -יַארקוא רעד ןופ גנואיצַאב יד ; טַארנעדוי ןופ טייקיטעט יד : ש"בצ יוו ,רעניימעגלַא רעמ

 ...? ןעמ טוט סָאװ ; טפנוקוצ יד ךיז טימ ןעגנערב טעוו סָאוו -- רעדָא ,גנורעקלעפַאב רעשינ

 ןיירַא זיוה ןיא זדנוא וצ ןגָארטרעד ךיז ןבָאה סעומש ַאזַא ןופ ןטימניא ,לֶאמנייא

 -ןײרַא ךיז ײצילַאּפ-טָאטש עשיניַארקוא יד טָאה סָאד .ןעיורפ ןופ ןעיירשעג עשירעטסיה

 יד ןקינייר וצ ךעלדיימ עשידיי רעזייה יד ןופ טפעלשעגסיורַא ןוא חטשיָאטעג ןיא ןסירעג

 רעד וצ טלייועגסיוא לעיצעפס ןבָאה ןטנַאיצילָאּפ יד .ןטמא ןוא סעמרַאזַאק-ײצילָאּפ

 םעד סיואגנעל זייוונפורג ןבירטעג ייז ןוא ךעלדיימ עטסלדייא ןוא עטסנעש יד טעברַא
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 -קירוצ ךעלדיימ יד ךיז ןבָאה ןהעש-ןגרָאמירפ יד ןיא .ןעיירשעגסיוא עקיכליה טימ ,ָאטעג

 פעק יד ןופ רָאה ענעסירעגסיוא טימ ,עטלייקעצ ןוא עטלייבעצ ןיירָא ָאטעג ןיא טרעקעג

 .בייל ןפיוא ןדנּוװ עקיטולב טימ ןוא

 טשינ הפרח ןוא ןייפ ןפַאשרַאפ זדנוא ןגעלפ ןטנַאיצילָאּפ עשיניַארקוא עקיטרָא יד

 ןוא ןגלָאפרַאפ זדנוא ייז ןגעלפ תעל-תעמ ןופ העש 24 עצנַאג יד .טכַצנ רעד ןיא רָאנ

 טסערפעגסיוא ,ןעגנוניווו ערעזדנוא ןיא טרעטשינעג ,טעברַא רעד וצ טגָאיעג :ןקינייפ

 יד ןיא ןגיפשעג ןוא סעקייגַאנ טימ ןגָאלשעג ,ןעגנולייצ וצ ןבירטעג ,סעיצובירטנָאק

 ,טייקיטנעהפַא רעקידנעטשלופ וצ ןרָאװעג טריפרעד ייז ךרוד ןענעז רימ שטָאכ ןוא .רעמינפ

 -פיונוצ לֶאמנייא טשינ ךיז ןגעלפ ךָאד -- טייקטפעשרעד רעקיטסייג ןוא רעשיזיפ ַא וצ

 ןשיווצ ןופ יד זיולב רעבָא .המקנ ךָאנ טרעגַאב טָאה ץרַאה סָאד ןוא ןטסיופ יד ןשטעווק

 -יטרַאּפ טימ ןענופעג םעדכָאנ ךיז ןבָאה ןוא ָאטעג ןופ טעוועטַארעג ךיז ןבָאה סָאװ זדנוא

 רעד ןענאטשעגייב זיא טסבלעז רימ .המקנ ןעמענ וצ טבעלרעד ןבָאה יד זיולב -- רענַאז

 רעד ןיא עפורג-רענַאזיטרַאּפ רעשיליופ ַא ןיא ןענופעג רעטעפש ךיז בָאהיכ ןעוו תוכז

 ןטנַאיצילָאּפ עשיניַארקוא יירד ןעגנאפעג ןבָאה רענַאזיטרַאּפ ערעזדנוא .קסניפ ןופ טנגעגמוא

 טיוט םוצ טּפשמרַאפ ףניפ עלַא ןעמ טָאה גנושרַאפסיוא רעיונעג א ךָאנ .ןשטייד ייווצ ןוא

 םוצ זיב געט יירד ןטרַאװ לָאז ןעמ זַא ,טנדרָארַאפ טָאה רידנַאמָאק רעזדנוא .ןסיש ךרוד

 רעניארקוא יד ןבעג ןעמ לָאז טייצ רעד ןופ ךשמ ןיא ןוא ,לייטרוא םעד ןריפסיוא

 ןסע ןייק ןעמ לָאז ןשטייד יד ןגעקַאד ,טסולג ץרַאה רעייז רָאנ סָאװ ןעקנירט ןוא ןסע

 -רָארַאפ רעקיזָאד רעד ףיוא רידנַאמָאק ןרַאפ טריטסעטָארּפ ןבָאה רימ זעוו .ןבעג טשינ

 ,ןלעפַאב סיוא ןליפ סָאװ רענלעז ןענעז ןשטייד יד, :טרעפטנעעג זדנוא רע טָאה ,גנונעד

 רימ ןפרַאד רַאפרעד .שטייד םעד ןפלעה ןעגנַאגעג קיליוויירפ ןענעז רעניַארקוא יד רעבָא

 טוג געט יירד ךרוד ייז ןלעוו רימ ביוא .טיוט רעייז שילַארָאמ ןרעטכיילרַאפ ןשטייד יד

 טימ עיצוקעזקע רעד וצ ןייג ייז ןלעוו ,רענייב יד ןכערבנָא טוג וצרעד ןוא ןרעגנוהסיוא

 ,ןקינייפ שילארָאמ ךיוא רימ ןפרצד רעניארקוא יד ןגעקַאד ,גנורעטכיילרַאפ ןופ ליפעג ַא

 קיטייוו רעייז טעוו ,ןפיוז ןוא ןסערפ ןבעל רעייז ןופ געט יירד עטצעל יד ןלעוו ייז ביוא ןוא

 ."רעקרַאטש ליפ ןייז טעוו המקנ רעזדנוא ןוא רעסערג ליפ ןייז טיוט ןופ קילבנָא ןיא

 טשינ ןַאד רימ טָאה רידנַאמָאק ןיימ ןופ גנוריפסיוא עשיפָאזָאליפ עקיזָאד יד שטָאכ ןוא

 טקידירפַאב ןוא טגייצרעביא ןַאד רעבָא רימ טָאה ,טקידירפַאב טשינ ןוא טגייצרעביא

 הכוז טנעה ענעגייא עניימ טימ ןוא ןגיוא ענעגייא עניימ טימ בָאה'כ סָאװ ,טקַאפ-םצע רעד

 עשישטייד ייווצ ןופ ןוא ןטסיצילָאּפ עשיניַארקוא יירד ןופ המקנ ןעמענ וצ ןוא ןעז וצ ןעוועג

 .טולב שידיי קידלושמוא ןסָאגרַאפ ןבָאה סָאװ ,םיחצור ףניפ ןעמַאזוצ -- רענלעז

 ב

 -חספ ןופ זיוה סָאד טניווואב ָאטעג ןיא ןבָאה סָאוו ,ןָאזרעּפ קיסיירד ךרעב יד ןשיווצ

 יעכענ עקירָאי-קיצכַא יד -- רעגיווש ַא סנייז ןענופעג ךיוא ךיז טָאה ,ןאמדירפ ןרהא

 רעגנוה םעד ןוא ,ןטעברַא וצ קיעפ ןעוועג טייצ רענעי וצ ךָאנ זיא עקשטיטלַא עקיזָאד יד
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 ןעוועג לכיימש רעקיטומטוג א זיא דימת ןוא ,ערעדנַא יוו רעטכייל ןגָארטרעביא יז טגעלפ

 זדנוא יוו רעגנירג ליפ ןעוועג תמאב זיא ריא .םינפ ןטשטיינקעצ ריא ףיוא ןסָאגעגסיוא

 טגרָאזעג טשינ טָאה ןוא טיוט ןרַאפ טַאהעג ארומ טשינ טָאה יז .ריא ןופ ערעגניי יד --

 .עדנוקעס רעדעי טימ .טונימ רעדעי טימ ,"טנייה, ןטימ טבעלעג טָאה יז ."ןגרַאמ, ןרַצפ

 טנידראפ יוו : קנַאדעג ןקיצנייאנואנייא ןטימ ןעמונרַאפ ןייז חומ ריא טגעלפ גָאט ןצנַאג ַא

 .הווצמ א ןעמ

 לֶאמנייא יז זיא קירוצ ןרָאי ךס ַא טימ זַא ,טלייצרעד ָאטעג ןיא רימ טָאה עכענ

 ןרעכיזרַאפ וצ ךיז ױזַא יוו הצע ןַצ ןטלַאהעג םיא טימ ךיז ןוא קידצ ןסיורג א ייב ןעוועג

 זַא ,ןסייהעג קידצ רעד ריא טָאה .ןדע-ןג ןיא ץַאלּפ א *רָאי קיצנאווצ ןוא טרעדנוה, ךָאנ

 טרעדנוה זיא תוכרב טרעדנוה לייוו ,תוכרב טרעדנוה גָאט ןדעי ןכַאמ וצ ןטיהּפָא לָאז יז

 ךיז עכענ טָאה .ןדע-ןג ןיא ץאלפ א ףיוא עיטנַארַאג א זיא תווצמ טרעדנוה ןוא תווצמ

 ..טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיז ןוא קידצ םייב ךוזאב םענופ טרעקעגקירוצ

 םורַא ןייג טגעלפ יז .טקיטפעשַאב גונעג ריא טָאה גָאט א תוכרב טרעדנוה ןביילקפיונוצ

 טָאה טייהנגעלעג ַא טכַאמעג ךיז טָאה סע רָאנ ווו ןוא עטנַאקַאב ןוא םיבורק ,רעדניק עריא

 רעדָא ךעלעפע ןלייטרעדנַאנופ לעיצעפס טגעלפ יז .הווצמ א -- הכרב ַא טּפַאכעגנײרַא יז

 רענייא .הכרב ַא ןרעה וצ יבא ךעלרעדניק עדמערפ ןוא ךעלקינייא עריא ןשיווצ גרַאווסיז

 סלַא טנידעג טייצ עסיוועג ַא טָאה -- ןסייהעג רע טָאה עלמהרבא -- ךעלקינייא עריא ןופ

 יד ןלייצ ןוא ריא טימ ןייגמורַא טגעלפ רע .עכענ עבָאב ןייז ייב "רעטלֶאהכובדטַאווירפ,

 ,ןרָאװעג טפמעטעגפָא ריא ייב זיא ןורכז רעד ןוא טרעטלעעג ךיז טָאה יז ןעוו לייוו ,תוכרב

 .טפַאכעגניירַא גָאט םעד ןיוש טָאה יז תוכרב לפיוו ןובשח םעד ןרילרַאפ יז טגעלפ

 טריּפוקָא ןבָאה ןשטייד יד רעדייא .המחלמ רעד רַאפ ןעוועג זיא ץליז סָאד זַצ ,ךעלנייוועג

 .ָאטעג ןיא ןרָאװעג ןבירטרַאפ ןענעז רימ רעדייא ןוא לטעטש רעזדנוא

 ."תוכרב טרעדנוה, עריא טקיסעלכַאנרַאפ טשינ עכענ טָאה ָאטעג ןיא ךיוא רעבָא

 ערעדנַא ןדנעװנָא טפרַאדַאב טָאה יז ,רערעווש ךס א ןעמוקעגנָא ריא סע זיא ָאד ,תמא

 -גָאט ריא ןוא "רעטלַאהכוב-טַאווירפ, א טימ ןפאש טנָאקעג טשינ ךיז טָאה יז ,ןדָאטעמ

 ןגירק ָאטעג ןיא טגעלפ יז ןעוו .רעטכיילגעגסיוא ןייק טשינ ןעוועג לָאמ עלַא זיא סנַאליב

 םעדכָאנ לייוו ,ריא רַאפ "גָאט רעסיורג, ַא זעוועג סע זיא ,לכאמ םענעצלַאזעג א ןסע םוצ

 ןדעי ייב ןוא (טלעפעגסיוא טשינ טָאה סָאד ןוא) רעסַאוו ןעקנירט לָאמ ליפ יז טגעלפ

 לקניוו ַא ןיא ןלעטש ךיז טגעלפ זדנוא ןופ רעוו ןעוו .הכרב ַא ןפצכניירַא יז טגעלפ ןעקנירט

 -רעד ךיז םיא וצ ךיז עכענ טגעלפ ,ןסע םייב הכרב ַא ןעשטפעש רעדָא שחלב ןענעווַאד

 ."תוכרב יד ןרעה ךיוא לָאז ךיא זַא ,רעכעה ,עלענוז ,גָאז, :ןטעב קיצרַאה ןוא ןרעטנענ

 ,ןבעל-ָאטעג ןופ רַאמשָאק םעד ןגָארטוצרעבירַא ןעוועג רעגנירג ליפ ריא זיא ױזַא ןוא

 ףיוא ןבעל ריא ןופ עדנוקעס רעדעי ןיא ,טונימ רעדעי ןיא טלַאהניא טכוזעג טָאה יז לייוו

 ףיוא רכש ריא ןעמוקַאב יז טעוו םעד ךרוד זַא ,טגייצרעביא ףיט קידנעייז ,*טלעוו רעד,

 ףיוא רעביא טבעל יז ןכלעוו םונהיג רעד זא ,טביולגעג ףיט טָאה עכענ ."טלעוו רענעי,

 עשילמיה יד ןיא טריפ סָאװ ,רָאדירָאק-סגנַאגכרוד רעקילייווטייצ ַא זיולב זיא דרע רעד

 -ָאטעג ןיא עטקינייפעג יד ןשיווצ ןופ עטלייצעג זיולב סָאוו ,דָאש ַא .ןדע-ןג ןופ ןטייקיבייא
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 רעייז ךרוד ןסיירוצפָא ךיז ,ןַאד ןבעל ןקיטשינ רעייז ייב ןעוועג דנַאטשמיא ןענעז ,םונהיג

 .טייקכעלקריוו רעקיליורג רעד ןופ עיזַאטנַאפ

 ג

 סנגרָאמוצ זַא ןרָאװעג רָאלק ןיוש ןעמעלַא זדנוא זיא'ס ןעוו ,טנווָא ןקיליורג םענעי ןיא

 ױזַא ןוא ןעגנַאגעגוצ רימ וצ עכענ זיא ,הגירה רעטצעל רעד וצ ןרעוו טריפעג רימ ןלעוו

 ןוא ,ךעלרעדניק ,טפיול .דלַאוו ןיא ןפיולטנַא רימָאל ,רעניימ עלענוז ,עק'םייח, : טגָאזעג

 .אבהיםלוע ןיימ ןופ ,ןדע-ןג ןיימ ןופ טפלעה א ןבעגּפָא ךייא לעוו'כ .טימ ךיוא ךימ טמענ

 ,ךעלרעדניק ,טוט .ןרעוו טעוועטַארעג רימ ןלעוו תווצמ ןוא תוכרב עניימ ןופ תוכז ןיא

 ובושב םא יכ תמה תומב ץופחת אל יכ, :ןבירשעג טייטש רוזחמ ןקילייה ןיא יוו ,הבושת

 -ַאזוצ ,ןרערט טימ לופ ןגיוא ,למיה םוצ ןגיוא עריא ןביוהעגפיוא טָאה יז .*היחו וכרדמ

 יז יצ טשינ סייוו'כ .הליפת א טעשטפעשעג ןבָאה ןפיל עריא ןוא ,טנעה יד ןכָארבעגנעמ

 רשפא יצ ,הליפת ערעדנַא ןַא יצ רוזחמ ןופ הליפת עטנָאמרעדנביוא יד טצעזעגרַאפ טָאה

 ריא ףיוא םיא ייב טָאה יז תווצמ-תוכרב לפיוו טָאג טימ ןובשח םעד טכַאמעג רָאג יז טָאה

 ףיוא טָאג טימ רעריא סעומש רעטצעל רעד ןעוועג זיא סָאד זַא ,רעבָא סייוו'כ .עטנָאק

 ןיא טבעוושעג ןיוש המשנ סעכענ טָאה ןהעש-טנווֶא יד ןיא סנגרַאמוצ לייוו ,"טלעוו רעד,

 ...ןדעדןג ןיא ןריא דובכה אסכ םעד טכוזעג םתסה ןמ טָאה יז ּווו ,ןעלמיה עטייוו יד

 טָאה ,"טלעוו רעד, ףיוא טָאג טימ גָאלָאנָאמ ןטצעל ריא טקידנעעג טָאה עכענ זעוו

 רערעל רעד ,םעדייא ריא ןופ לוק קידנענייוו א טרעהרעד זיוה ןופ ללח ןיא םיצולפ ךיז

 ןענעוואד רוביצב רימָאל ,ערעייט ןדיי, :טגָאזעג ױזַא טָאה סָאװ ,ןאמדירפ ןרהא-חספ

 ,בירעמ רעטצעל רעזדנוא יאדווַא זיאס -- רעטסעווש ןוא רעדירב ערעייט .בירעמ

 זדנוא ןוא סנ א ןעשעג טעוו'ס זַא ןטסיירט טשינ ךיז רימָאל .ןהעש עטצעל ערעזדנוא

 רעכיז ןיב'כ .ךעלטעטש עקימורַא עלַא ןיא ןעשעג ןיוש זיא'ס סָאװ ,סָאד ןדיימסיוא טעוו

 -- 'ה תומקנ לא .ןבעלרעד טשינ םיא ןלעוו רימ שטָאכ ,המקנ ןופ גָאט רעד ןעמוק טעוו'ס זַא

 טרעפטנעעג ןבָאה עלַא רימ ןוא ."ןמָא, עלַא טרעפטנע .ןעמענ המקנ זדנוא רַאפ טעוו טָאג

 -חספ טָאה ןַאד .ןרָאװעג רעגנירג סעפע זיא ןצרַאה ןפיוא ןוא ,"ןמָא, הנווכ ןסיורג טימ

 ךיז ,טלטרַאגעגרעטנוא םיא טימ ךיז ,ךעטנַאה א טנאוו ןופ ןעמונעגּפָארַא ןאמדירפ ןרהא

 עמיטש רעקיכליה רעבָא רעקידרעטיצ א טימ טָאה ןוא חרזמ וצ םינפ ןטימ טעדנעוועג

 ,ותמח לכ ריעי אלו ופא בישהל הברהו תיחשי אלו ןוע רפכי םוחר אוהו, : ןגָאז ןביוהעגנא

 טשינ ןרהא-חספ ןיוש טָאה רעטרעוו עקיזָאד יד ."ונארק םויב וננעי ךלמה העישוה 'ה

 רע סָאװ טוג ןוא .תולמה שוריפ םעד טסווועג טוג טָאה רע שטָאכ ,שידיי ףיוא טשטייטרַאפ

 טַאהעג טשינ טנעמָאמ םענעי ןיא ןיוש טָאה זדנוא ןופ רעניוק לייוו ,טשטייטרַאפ טשינ טָאה

 -שטנעמ ןייק טשינ --חוכ זיא טשינ רעכלעוו ַצ ןַארַאפ זיא'ס זַא גנונעפָאה עטסדנימ יד

 ןלעוו לָאז ןוא תיחשמ םעד ןטלַאהּפָא ןענָאק לָאז סָאװ -- רעכעלטעג ןייק טשינ ןוא רעכעל

 ןבָאה ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,רענעמ 30 ךרעב ןופ הדע רעזדנוא .טעבעג רעזדנוא ןעמענפיוא

 .טיוט ןרַאפ יודיוו ןוויטקעלַאק רעייז ןעזעג רוביצב ןענעוואד-בירעמ ןטצעל םעד ןיא

 רעד זַא טליפעג ייז ןבָאה םעד ייב ךיוא ןיא ,רוביצב שידק טגָאזעג עלַא ייז ןבָאה ךָאנרעד
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 רעטצעל רעד ךיוא רָאנ ,סנבעל ענעטינשרַאפ יד ןופ תומשנ יד רַאפ רָאנ טשינ זיא שידק

 .סנבעל ענעגייא ערעייז ךָאנ שידק

 ןרהא-חספ ןופ זיוה ןיא ןענופעג טנעמָאמ םענעי ןיא ךיז ןבָאה סָאװ תושפנ עלַא ןופ

 ןטצעל רעייז טגָאזעג ןוא ,רוביצב בירעמ ןטצעל רעייז טנווַאדעג ןַאד ןבָאה ןוא ,ןאמדירפ

 לולא ג'י ןופ גָאט ןיא ,רָאי ןדעי ןוא .ןבילברַאפ ןבעל םייב רענייא ךיא ןיב ,רוביצב שידק

 רענעכַארבעצ א ךיא ייטש בירעמ ןופ עדנע םייב ןוא ,רוביצב בירעמ ןענעווַאד ךיא ייג

 טגָאזעג ןַאד ןבָאה'ס עכלעוו רעטרעוו עבלעז יד גָאזכ ןוא ,שדוק-ןורָא םוצ םינפ ןטימ

 לדגתי, :ןבעל רעייז ןופ טנעמַאמ ןטצעל ןיא ,ָאטעג ןיא רעניוווטימ עניימ רוביצב

 ..."אבר הימש שדקתיי

 ד

 טָאה סָאװ ,טיולפ רעד ןגיוצעג ךיז טָאה ןשמדירפ ןרהא-חספ ןופ זיוה םעד ןבענ

 בוטש עטשרע יד .טלעוו רעשייוג רעקימורַא רעד ןופ ָאטעג עשידיי סָאד טלײטעגּפָא

 ךרוד טניֹוװַאב ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא ,טיולפ טייז רענעי ףיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ

 רענייא ,ייצילָאפ רעד ןיא טנידעג ןבָאה'ס ןיז ייווצ סעמעוו ,קוריב ַאידָאלָאװ רעיופ םעד

 ,ץיװָארבמָאד ןופ טנַאדנעמָאק-ןָאיַאר רעד סלַא וליפַא

 טנווַאדעגפַא ןבָאה רימ יוו םעדכָאנ ,(1942) ב"שת לולא ג"י ןופ טכַאנ רענעי ןיא

 ליטש ךיז ,זיוה רעזדנוא ןופ ףיוה ןיא סיורַצ ךיא ןיב ,רוביצב שידק טגָאזעגּפָא ןוא בירעמ

 טכַאנ-הנבל א ןעוועג זיא'ס .טייז רענעי ףיוא טקוקעגרעבירַא ןוא טיולפ םוצ טרעטנענרעד

 -רַאפ םורַא ךיז ןעיירד טנגעג רעצנַאג רעד רעביא ױזַא יוו ןעזעג ךעלטייד בָאה'כ ןוא

 יד ןופ גנוגעוואב יד ךיז טָאה טכַאנייב רעגייזַא ייווצ םורַא .ןלורטַאּפ-ייצילָאּפ עטקרַאטש

 סרַאטַאמש רעד ,ןמחנ-ךורב ןוא ךיא ,עדייב רימ ןבָאה ןאד .טליטשעגנייא ןטסיצילָאּפ

 בָאה טשרעוצ .ןבָארגרעטנוא ךיז ןעמונעג ןוא טיולפ םוצ טרעטנענרעד ךיז -- /ןוז

 טימ ןמחנ-ךורב סיורַא זיא ךָאנרעד ןוא החפשמ ןיימ טייז רענעי ףיוא טריפעגסיורַא ךיא

 רימ ןעוו .ןקוריב וצ טרעהעג טָאה סָאוו דָאס ןיא ןענופעג ךיז ןבָאה רימ .החפשמ ןייז

 םיצולפ ךיז ןבָאה ,(סַאג-לביטש רעד ןיא) דָאס ןופ קע ןטייווצ םייב ןעוועג ןיוש ןענעז

 רעביא ןעשטשיווש ןעמונעג ןבָאה ןליוק רעקילדנעצ ןוא ןעיירשעגסיוא עדליוו טרעהרעד

 ןוא טרינָאיּפשעגכָאנ זדנוא טָאה החפשמ סקוריב ןופ רעצעמע זַא ,הארנכ .פעק ערעזדנוא

 לייוו ,רעטייוו ןפָאלעג ןענעז ןוז ןיימ ןוא ךיא זיולב .יײצילָאּפ יד טרימרַאלַא םעד ןגעוו

 ָאטעג ןיא קירוצ ןרָאװעג ןבירטעג ןענעז עלַא ייז .ןטלַאהעגּפָא ךיז ןבָאה עקירעביא עלַא

 סנגרָאמוצ .פעק יד רעביא סנקעטש טימ ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ ייז טָאה ןעמ ןוא ,ןיירַא

 .עיצקַא-סגנוטכינרַאפ רעקיטליגדנע רעד תעב ןעמוקעגמוא ייז ןענעז

 ,יקדאלה ליסַאװ רעיופ םייב םישדח 4 ןטלַאהַאבסיוא ןפיולטנַא ןכָאנ ךיז טָאה ןוז ןיימ

 ןבָאה ,דלַאװ ןיא רימ וצ ןעגנַאלרעד וצ ךיז טווורפעג רע טָאה ךָאנרעד .סאג רעמורק ןיא

 .טכַארבעגמוא ןוא טּפַאכעג םייוג רעפורק םיא

 ,ץיווירק ףרָאד םוצ גנוטכיר רעד ןיא טזָאלעג ךיז ךיא בָאה ,ָאטעג ןופ ןפיולטנַא ןכָאנ

 רעטוג ַא רעניימ טניווועג טָאה ףרָאד םעד ןיא .ץיװָארבמָאד ןופ רעטעמָאליק 15 טגיל סָאוו
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 טניווועג רעירפ ךיא בָאה זיוה ןייז ןיא .רושטשימ ןַאימעד -- רעניַארקוא רעטנַאקַאב

 -פעשאב ןעוועג ןיב'כ ןעוו ,רָאטנַאק םעד טרָאד ןטלַאהעג רָאי 15 ךרעב ןוא רָאי 9 ךרעב

 םיא ייב ןבָאה םירחוס עשידיי סָאוו ,רעטאלפ ףַארג ןופ רעדלעוו יד ןקַאה םייב טקיט

 ןעוועג ךיא ןיב טייצ רענעי וצ .(לימדיינש רעדירב יד ,יקצעדאיל ,רעללעה) טפיוקעגנייא

 ןרַאשוצ לָאמ עלַא םיא געלפ'כ .ןעגנויצאב עכעלדניירפ רָאג ןיא החפשמ סנַאימעד טימ

 ךיא געלפ םיבוט-םוי ערעזדנוא ףיוא .טסנידרַאפ ןרעסערג ַא ןוא טעברַא ערעגנירג א

 גנודַאלנייא יד ןעמענפיוא עקַאט טגעלפ רע ןוא .ןיירַא בוטש ןיא רימ וצ ןענעדַאלנייא םיא

 ןָאטנָא ןַאימעד טגעלפ טייהנגעלעג ַאזַא וצ .הח:פ2מ רעצנַאג ןייז טימ ןעמוקּפָארַא ןוא

 ןטיירב א טימ ןעלטרַאגרעטנוא ךיז ,ןזיוה ענעטרָאק עטסערפעג-שירפ ןוא דמעה סייוו ןייר ַא

 -קַאלפ יד ןעמעקרעדנַאנופ ,ץכעגעשזד ןשירפ טימ לוויטש יד ןרימשסיוא ,לטרַאג ןטיור

 עטצוּפרַאפ ןוא ענעגָאװצעגסיוא ןעמוקּפָארַא ןגעלפ רעדניק ןוא יורפ ןייז ךיוא .דרָאב ענעס

 טימ ןצעזסיוא ,דַארַאּפ סיורג טימ ןעמענפיוא ייז געלפ ךיא .םידגב עטסנעש ערעייז ןיא

 סנַאימעד .ןעקנַארטעג ןוא םילכאמ עטסעב יד ייז ןעגנַאלרעד ןוא שיט םייב דובכ סיורג

 -םוי ערעזדנוא ןוא שיט ןיימ וצ טניווועגוצ יוזַא ךיז ןרָאי ןופ ףיולרַאפ ןיא טָאה החפשמ

 יד רימ ייב ןעווַארפ ןוא רימ וצ ןעמוקּפָארַא תואגח ענייז ןיא ךיוא טגעלפ רע זַא ,םיבוט

 רימ וצ קידנעטש ןוא ,רעכעלדניירפ א ,רעקיּור א ןעוועג רע זיא טייצ רענעי וצ .הדועס

 .רעקידנעלכיימש א

 ,זיוה ןיא םיא וצ ןעמוקעגניירַא רעטגלָאפרַאפ ןוא רעטגָאלּפעג ַא ןיב'כ ןעוו ,טציא

 רעדליוו א .האנש רעכעלרעפניישאב ןוא גנוגערפיוא סיורג טימ טנגעגַאב ךימ רע טָאה

 ץנַאג ןייד : טגָאזעג יוזַא רימ וצ טָאה רע ןוא ,םינפ ןייז ףיוא ןסָאגעגסיוא ךיז טָאה לכיימש

 ןעמוקעג וטסיב רימ וצ ןוא ,ערעדנַא רַאפ טָאטש ןיא טזָאלעגרעביא וטסָאה סטוג-ןוא-בָאה

 רענָא ,שטנעמ ןגולק א ראפ ןטלַאהעג ךיד בָאה'כ .ןפלעה ןוא ןעוועטאר ךיד לָאז'כ וא

 עצנַאג יד טעמכ ןעמונעגנייא טָאה רעלטיה .שּפיט רעסיורג ַא טסיב וד זַא ךיא עז טציא

 רעזדנוא טקיציירקעג ןבָאה ייז סָאװ ,רַאפרעד סעדישז עלַא ןענעליוקסיוא טעוו רע ןוא טלעוו

 טשינ טסָאה וד .לייטרוא םעד ןופ ןעוועטאר ךיז טסעוו וד זַא ,ןעד וטסכַארט יצ .סוזעי

 ןייד טימ רבק ןייא ןיא ןגיל וצ ןעוועג הכוז שטָאכ וטסלָאװ ,ָאטעג ןופ ןפיולטנַא טפרַאדַאב

 וד זַא ,ריד טַאר ךיא .ןענופעג טיוט ןייד טסעוו וד ּווו טסייוו רעוו ,טציא רעבָא .החפשמ

 ןגיוא עניימ ךיד ןלָאז רעמ ןוא טיורב לבעל א ריד ַאנ .ןיירָא ָאטעג ןיא קירוצ ןייג טסלָאז

 ...דישז ַא טביילב דישז א ןוא דש ַא טביילב דש ַא לייוו ,ןקוקנָא טשינ

 יד ןופ סעטרעיופ ןוא םירעיופ ערעדנַא טימ ךיילגוצ .ץיװָארבמָאד ןיא העש רענעי

 ךיז ,סטוג-ןוא-בָאה עשידיי עטזַאלרַאפ סָאד טעוועבַארעג טרָאד ייז ןבָאה ,רעפרעד עקימורַא

 עטלייצעג יד ןעליוקוצסיוא ידכ ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ עקימורַא יד רעביא טגָאיעגמורַא

 .ָאטעג ןיא הגירה רעסיורג רעד ןופ ןפָאלטנַא גָאט םענעי ןיא ןענעז סָאװ ,ןדיי

 טימ לָאמ סָאד ,זיוה ןיא ןענַאימעד וצ ןעמוקעג רעדיוו ךיא ןיב רעטעפש רָאי ַא טימ

 רימ וצ קידהענכה ןוא ,טנעקרעד ךימ טָאה רע .רענַאזיטרַאּפ עטנּפָאװַאב עפורג א

 -רַאפ ץנַאג ןיימ ןריולרַאפ בָאה'כ זַא ,טשינ ןעד וטסעז ,רערעייט עקנַאמכָאה : טהנעטעג

 ןיא ןעװעג ההפשמ ןייז ןופ רעדילגטימ עקירעביא עלַא ןענעז ,ןענַאימעד ץוח א
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 עדנַאב א טימ אלאזוואק השמ ףרָאד ןיא ןעמוקעג זיא קירוצ ןכָאװ רַאּפ א טימ .ןגעמ

 ןוא ןרעייש ערעזדנוא ,רעזיה ערעזדנוא טנערברַאפ טָאה ןוא רענַצזיטרַאּפ-ןטידנַאב

 ךעלרעדרעמ ןוא רעזייה יד ןופ ןבירטעגסיורַא ןעמעלַא ךָאנ רע טָאה םעד ץוח א ,ןלַאטש

 ...אלאזוואק השמ רעד ,רע זיא דישז רעווישראפ ַאזַא .ןגָאלשעג

 רעטרעוו ענייז טנָאמרעד ןענַאימעד בָאה'כ .ןגיוושעג טשינ ןיוש ךיא בָאה לָאמ סָאד

 ןטלַאהַאבסיוא ךימ לָאז רע ןטעבעג םיא ייב ךיז בָאה'כ ןעוו ,קירוצ רָאי א טימ רימ וצ

 -סיוא ןגעוו האובנ ןייד זַא -- טגָאזעג םיא וצ ךיא בָאה -- וטסעז .טייצ עסיוועג ַא ךיז ייב

 ןוא אלאזוואק השמ טבעל'ס ,ךיא בעל טָא .ןרָאװעג םיוקמ טשינ זיא סעדישז עלַא ןדרָאמ

 רעניִארקוא ענייד ןופ ןעמענ המקנ ןלעוו סָאוו ,ןדיי רעטרעדנוה ןוא רעקילדנעצ ךָאנ ןבעל'ס

 .קלָאפ רעזדנוא טעדרַאמעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,םיפתוש עשישטייד ערעייז ןופ ןוא

 ה

 טשינ ךייר רעדלעוו סרעטַאלפ ףַארג םעד ןענעז ץיווָארבמָאד ןופ טנגעגמוא רעד ןיא

 רעטרעדניה ןוא רעקילדנעצ ךיוא ןגָאמרַאפ ייז -- סעכלָא ןוא סעבמעד ,סענסָאס ןיא רָאנ

 גנעל יד רעטעמַאליק קיצרעפ ןופ חטש ַא ןעמענרַאפ רעדלעוו יד .סעוואנאק ןוא סעטָאלב

 ןופ ןוא ,טייז ןייא ןופ עבוד ףרָאד ןזיב קצָאסיװ ןופ -- טיירב יד רעטעמָאליק קיצרעפ ןוא

 ןענעז חטש ןקיזָאד ןפיוא .טייז רעטייוצ רעד ןופ עלעיב זיב שטיוואשטיראווס ףרָאד

 ןדיינש סָאוו ןירָאה ךייט םעד ןוא עיניל-ןאב רעד סיואגנעל רעפרעד רעקילדנעצ ןפרָאװעצ

 סעדעי טנעקעג טוג ךיא בָאה עבוד"ץיווירק ןופ טנגעגמוא רעד ןיא .רעדלעוו יד ךרוד

 ידכ טגנַאלרעד טרָאד ךיז בָאה'כ ןעוו רעבָא .דלַאוו ןיא עקשזעטס עדעי טעמכ ןוא ףרָאד

 טנָאקעג טשינ טרָאד החונמ-םוקמ ןייק ךיא בָאה ,ףוג ןטגָאלּפרַאפ ןיימ ןעוועטַאר וצ

 ,רעניַארקוא סעפורג ןופ תולוק עדליוו ןגָארטעגמורַא ךיז ןבָאה דלַאוו ןרעביא .ןעניפעג

 ןדיי עניוזַא רעקילדנעצ .תוגירה-ָאטעג יד ןופ ענעפַאלטנַא ךָאנ טרעטשינעג ןבָאה עכלעוו

 .ןשינעטלעהַאב ךיז ראפ טכוזעג ןוא דלַאוו ןרעביא טעקנָאלבעגמורַא ךיז ןבָאה

 סערָאטוכ קילדנעצ עכעלטע ןפרָאוועצ ןעוועג ןענעז ץיווירק ןופ טנגעגמוא רעד ןיא

 יטנעלַאװ טסינָאלָאק רעד טניווועג טָאה ייז ןופ רענייא ןיא .ןטסינָאלָאק עשיליופ ןופ

 בָאה'כ ןעוו .ןרָאי ךס א ןופ ךשמ ןיא טעדניירפַאב טוג ןעוועג ןיב'כ ןכלעוו טימ ,רָאטקָאד

 .טקינייפעג טוג רָאג ןיוש רעגנוה רעד ךימ טָאה ,ראטוכ ןייז וצ טרעטנענרעד טכַאנייב ךיז

 ץלַא ןוא רעגנוה רעד ןסקַאוועג זיא רעמ ץלַא ,רָאטוכ םוצ ןעוועג ןיב'כ רעטנענ סאוו

 רענעי ןופ ןורכז םעד ךיז טימ ןגָארטעג בָאה'כ .ץרַאה סָאד טּפַאלקעג טָאה רעקרַאטש

 -גצקַאב רעטוג רענעזעוועג א ךיוא ,ןַאימעד רעיופ ןשיניַארקוה ןטימ שינעגעגַאב רעטשרע

 דיא ןיב ךָאד .ןגָאלשרעד ןוא טשיוטנַא רעייז רימ טָאה סָאוו ,דניירפ רעטשרמולכמ ןוא רעט

 דניירפ ןוא ןטנַאקַאב ןשיליופ ןיימ ןופ רָאטוכ םוצ רעטנענ ןוא רעטנענ ץלַא ןעגנַאגעג

 ךיא בָאה טייצ ערעגנעל א .טשיוטנַא טשינ ךימ ךיא בָאה לָאמ סָאד ןוא ,רָאטקָאד יטנעלַאװ

 טעוו'ס ןעוו זַא ,יוזא ,סעטסוק יד ייב טנעָאנ ךיז קידנטלַאה ,רָאטוכ םורַא טיירדעגמורַא ךיז

 ךיא בָאה ךעלדנע .ןטלַאהַאבסיוא ךיג ןענָאק ךימ ךיא לָאז ,רעטנַאקַאבמוא ןַא ןזייוואב ךיז

 ןדנוּבעגנָא זיא טנוה רעד זַא ,טריטנעירָא ךימ בָאה'כ .טנוה ַא ןופ ןליב סָאד טרעהרעד
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 וצ טרעטנענרעד ךיז בָאה'כ רעמ סָאוו .טרָא ןייא ןופ ןגָארטעג ךיז טָאה ןליב סָאד לייוו

 ןענַאטשעג ןיב'כ ןעוו רעבָא ,טנוה םענופ ןליב סָאד ןרָאװעג זיא רעטנענ ץלַא ,בוטש רעד

 טוג ןיוש בָאה'כ ןעוו .ץַאלּפ ןייא ףיוא ןענַאטשעג ךיוא ןליב סָאד זיא ,טרָא ןייא ףיוא

 סיורצ זיא רעטנַאקַאב ןיימ ןוא ריט יד טנפעעגפיוא םיצולפ ךיז טָאה ,זיוה סָאד ןעזעג

 טשינ ךימ טָאה רע רעבָא ,ןעמַאנ בייב ןפור ןביוהעגנָא םיא בָאה'כ ,ןיירַא ףיוה ןיא

 ןיא ןָאטעג זָאל א ךיז טָאה רעד ןוא טייק רעד ןופ טנוה םעד טזָאלעגּפָא טָאה רע .טרעהעג

 טימ טגָאיעגּפָא םיוק םיא ןופ ךיז בָאה'כ ןוא ,ןלַאפַאב ךימ זיא טנוה רעד .גנוטכיר ןיימ

 .ןקעטש ַא

 ךיילג ךימ טָאה רע ,יטנעלַאװ דניירפ ןיימ טרעטנענרעד רימ וצ ךיז טָאה דלַאב

 .טשינ ארומ ןייק רימ רַאפ בָאה ,ןַאמכָאה רעכעלקילגמוא :טגָאזעג ױזַא ןוא טנעקרעד

 סָאװ טימ ןפלעה ריד ןלעוו רימ .ןָאט טשינ סטכעלש ןייק ריד ןלעוו החפשמ ןיימ ןוא ךיא

 .ןענָאק רָאנ ןלעוו רימ
 ןוא טקיּורַאב ךימ טָאה רע .ןרערט זיב טרירעג רימ ןבָאה רעטרעוו עקיצרַאה ענייז

 ,ּפָא סע לכ םדוק :טגָאזעג ןוא ןסע טכַארבעג רימ טָאה רע .בוטש ןיא ןעגנַאגעגקירוצ זיא

 רעדיוו רע זיא ךָאנרעד .ןעװעטַאר וצ ךיד הצע ןא ןכוז ןלעוו רימ ,סיורג זיא טכַאנ יד

 םעדכָאנ .רעגיווש ןוא יורפ ןייז טימ טעדוסעג גנַאל טרָאד ךיז ןוא בוטש ןיא ןעגנַאגעג

 ַא זעוועג זיא ייה גיוטס םעד רעטנוא טרָאד .ןיירַא רעייש ןיא טריפעג ךימ רע טָאה

 ןוא ןציז םעווקַאב טנָאקעג טרָאד טָאה ןעמ זַא ,יוזא טעטכירעגסיוא ,בורג רעסיורג

 טָאה יטנעלַאוו קעווצ ןכלעוו וצ טשינ ךיא סייוו םויה דע) ןעמוקוצ טרָאד לָאז טפול עשירפ

 ןוא ,גָאט ןצנַאג א ןציז ךיא געלפ בורג םעניא .(בורג עקיזָאד סָאד טיירגעגוצ טַאהעג

 -סיוא ידכ ,דלַאװ ןקימורַא ןרעביא ןעקנָאלב ךיז ןוא טרָאד ןופ סױרַא ךיא געלפ טכַאנייב

 .טפול עשירפ ןפַאזנייא ןוא רענייב יד לסיב א ןכיילגוצ

 טָאה רע .קיצניוו ןעוועג זיא ,דניירפ ןטוג ןיימ ןופ ןעמוקַאב געלפ'כ סָאװ ןסע סָאד

 ,ןָאזרעּפ ףלע ןופ ןענַאטשַאב זיא החפשמ ןייז .ןסע םוצ גונעג טַאהעג טשינ ןיילַא רעבָא

 יטנעלַאװ .רָאי 14 םיוק ןעוועג טלַא זיא עטסטלע סָאד עכלעוו ןופ ,רעדניק טכַצ רעטנורעד

 קינייוו טָאה רע זַא ,ןרעפטנערַאפ ךיז ןוא ,עמעט רעד ףיוא רימ טימ ןסעומש טפָא טגעלפ

 -- טייצ ערעווש עקיזָאד יד .טייצ ערעווש יד ןרעטַאמכרוד ךיז ףרַאד ןעמ זַא ןוא ןסע םוצ

 ןטסיירט ךימ טגעלפ רע .ןדייל ןעמ ףרַאד לייוורעד ןוא ,ייברַאפ טעוו -- טהנעטעג רע טָאה

 ןעמ לייוו ,דלַאװ ןרעביא ליפוצ ןעיירדמורַא טשינ טכַאנייב ךיז לָאז'כ זַא ,ןענערָאװ ןוא

 ןענעבנג ןגַאוו טשינ לָאז'כ זַא ,טנרָאװעג ךיוא ךימ טָאה רע .ןקרעמַאב ךָאנ ךימ ןעק

 ןוא ןרינָאיּפשכָאנ ךימ ןלעוו םירעיופ יד לייוו ,רעדלעפ עקימורַא יד ןיא לפָאטרַאק ןייק

 ייב ןעניפעג ךימ ןלעוו ייז ביוא ןוא .שינעטלעהַאב ןיימ ןקעדטנַא ייז ןענָאק טירט יד טיול

 .סנבעל ערעייז טימ רַאפרעד ןלָאצַאב החפשמ עצנַאג ןייז ןוא רע טעוו ,רָאטוכ ןיא םיא

 ,ןטעיװָאס יד זַא ,הרושב עקידיירפ ַא טימ רימ וצ ןעמוקעג יטנעלַאװ זיא לֶאמנייא

 -ישטייד רעד פעלק עטוג ןביג ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ,רענַאקירעמַא יד ןוא ,טייז ןייא ןופ

 ןסיורג א טימ המחלמ יד ןקידנע ךיז טעוו ןכיגניא רָאג זַא ,ןפָאה וצ זיא'ס ןוא ,ײמרַא רעש

 ןעמוקעג םיא וצ זיא'ס זַא ,טלייצרעד רימ רע טָאה קיטייצכיילג .ןרעלטיה רעביא ןוחצנ
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 טריפעגקעווַא ייז טָאה רע .רעדניק ייווצ ןוא יורפ ןייז טימ ץיוװָארבמָאד ןופ טיילדלעפ קחצי

 .ןקעדטנַא ןענָאק טשינ ייז טעוו רענייק ּווו סעטָאלב ןוא סעטסוק ןשיווצ ץַאלּפ ןרעכיז + ןיא

 ןביוהעגנָא ךיא בָאה עיזַאטנַאפ ןיימ ןיא .טיירפרעד רעייז רימ ןבָאה תורושב עדייב יד

 ךיא בָאה לכ םדוק רעבָא .שטייד ןרעביא ןוחצנ ןכָאנ סנגרָאמוצ ףיוא רענעלפ ןכַאמ

 רעקיצרַאהטוג ןיימ .טיילדלעפ קחצי ןופ החפשמ יד ןעמ טפלעה ױזַא יוו ןטכצרט ןעמונעג

 רע רָאנ סָאװ טימ ייז קידנפלעה טגרָאזעג החפשמ רעקיזָאד רעד ראפ ךיוא טָאה יטנעלַאװ

 ,טנָאקעג טָאה

 דנייא ןענָאק םיוק ךיא געלפ ,ייה גיוטס ןרעטנוא ,הנילמ ןיימ ןיא געט עצנַאג קידנגיל

 -נייא עלייוו רעצרוק א ףיוא געלפ'כ ןעוי .ןגעלעגּפָא טרָאד ךיא ןיב םישדח סקעז .ןפָאלש

 יינספיוא ךיז ןגעלפ ןוימד ןיימ ראפ .תומולח עכעלקערש ןּפַאכמורַא ךימ ןגעלפ ,ןעלמירד

 עטצעל יד ,תוגירה עקידנעטש יד ,ןבעליָאטעג ןופ רעדליב עקיליורג ענעי ןקעלּפטנַא

 -יפואמוא טרעוו סָאוו היח עדליוו ַא יוו ךיז ןגָאלּפ סָאד ,דלַאװ ןיא ןפיולטנַא סָאד ,הטיחש

 יד ןייגפיוא עיזַאטנַאפ ןיימ ןיא ןגעלפ רעדליב עקירעיורט יד ךָאנ .טגלָאפרצפ ךעלרעה

 יורפ ןיימ ,החפשמ ןיימ ,בוטש ןיימ ,לָאמַא ןופ לטעטש סָאד :רעדליב עקידיירפ עקילָאמַא

 ןצרַאה ןפיט ןופ ןוא ןדניוושרַאפ םיצולפ תומולח עסיז יד ןגעלפ ןַאד ןוא .רעדניק ןוא

 ןיא ןּפַאכפיוא ךיז געלפ'כ ןעוו ,טפָא ץנַאג .ןייוועג ךעלרעמַאי א ןסיירסיורַא ךיז טגעלפ

 .יטנעלַאוו ןייטש טייז ןיימ ייב טגעלפ ,תומולח-רצמשַאק עכלעזַא ךָאנ ,ןייפ רעכעלרעמָאי

 סָאד ןוא ןייפ יד ןגָארטוצרעבירַא טומ ןבעגוצ ןוא ,ןקיּורַאב ,ןטסיירט ךימ טגעלפ רע

 .ןבעל עלופרַאמשַאק

 ןופ םענייק זיא ,יטנעלַאוו רעטער ןיימ טימ ןפערטנעמצזוצ ןוא ןסעומש ענעי תעב

 יד ןבעלרעביא לעוו ךיא אקווד זַא ,ןעמוקעג טשינ קנַאדעג ןפיוא וליפא עדייב זדנוא

 ןסיוועג א ןיא .ןעשעג ױזַא רעבָא סָאד זיא ףוס םוצ .ןרעוו טעדרַאמרעד טעוו רע ןוא המחלמ

 ןטסינָאלָאק עשיליופ יד ןופ סרָאטוכ יד ןלַאפַאב רעניַארקוא עטעשויעצ עדנַאב ַא זיא גָאט

 רעזייה יד ןדנוצעגרעטנוא ןבָאה ייז .טרָא ןפיוא םָארגָאּפ ןקידארומ א טכַאמעג ןבָאה ןוא

 ןוא ןעיורפ ,רענעמ עלַא דלעפ ןעיירפ ןפיוא טריפעגסיורַא ןבָאה ייז ,ןלַאטש יד ןוא

 רעד ןופ ןעמונעג המקנ רעניַארקוא יד ןבָאה סָאד .ןטכָאשעגסיוא ןעמעלַא ייז ןוא רעדניק

 -יארקוא ףיוא טצעזַאב ,1939 רָאי םעד רַאפ ךָאנ ,טָאה סָאװ ,טכַאמ רעשיליופ רענעזעוועג

 ןלָאז ןקַאילָאּפ עקיזָאד יד זַא ,קנַאדעג ןטימ ,ןריציפָא עשיליופ עלופטסנידרַאפ דרע רעשינ

 רעשיליופ רעד ןופ ןרָאטַאזילַאער יד ןוא רוטלוק רעשיליופ רעד ןופ רעגערט יד ןייז טרָאד

 ןופ ליפש ןקיטולב ןקיזָאד םעד וצ טקוקעגוצ קיטליגכיילג ךיז ןבָאה ןשטייד יד .גנונ;דרָא

 -עטניארַאפ רעמ ןעוועג ןענעז ןשטייד יד .טַאהעג טנייפ ךיז ןבָאה סָאװ ,רעקלעפ ייווצ יד

 עקידנגיוורעביא יד טעדליבעג טָאה סָאװ ,גנורעקלעפַאב רעשיניַארקוא רעד ןיא טריסער

 ,ןדיי וצ ייס ,האנש רעדליוו טימ טמעטָאעג טָאה עכלעוו ןוא ,ןענָאיַאר ענעי ןיא טייהרעמ

 ןיא ןעוועג טייצ רענעי וצ ןיוש ןענעז ,םעד ץוח א .ןסור יד וצ ייס ןוא ןקַאילָאּפ וצ ייס

 טפמעקעג וויטקא ןבָאה סָאװ ,ןקַאילָאּפ ןופ ןדַאירטָא-רענַאזיטרַצּפ עסיורג ןטנגעג ערעזדנוא

 .ןשטייד יד ןגעק

 ןענעז סָאװ ,ןקַאילָאּפ רעביא רעניארקוא ןופ ןטַאט-דרָאמ יד ןגעוו טסווועג ןבָאה רימ
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 ייב ןטעבעג ךיז ןבָאה טיילדלעפ קחצי ןוא ךיא .רעטרע ענעדישרַאפ ןיא ןעמוקעגרָאפ

 ןָאיַאר ןיא ןייגקעווא ןלָאז עלַא רימ ןוא עילימאפ ןייז ןעמענטימ לָאז רע זא ,ןיטנעלַאװ

 רימ .ןטייהנייא-רענָאזיטרַאּפ עשיליופ עטריזינַאגרָא טוג ןעוועג ןענעז'ס ּווו ,קסניפ ןופ

 ןעמוקעג זיא קילגמוא סָאד רעבָא ,ןריפוצכרודַא סָאד יוזַא יוו ןצלפ א טעברַאעגסיוא ןבָאה

 -רָאמרעד שילַאיטסעב ןענעז עילימַאפ סרָאטקָאד יטנעלַאװ ןופ תושפנ ףלע עלא .רעירפ

 יד ףיוא טכאמעג ןבָאה ייז סָאװ םָארגָאּפ םענעי ןיא רעניַארקוא יד ךרוד ןרָאװעג טעד

 יד ןשיווצ .ןקַאילָאּפ רעטרעדנוה ןעמוקעגמוא ןענעז'ס ןכלעוו ייב ,סעקינדַאסָא עשיליופ

 רעד טנידעג יירט רעירפ ןבָאה סָאװ עניוזַא ךיוא ןעוועג ןענעז ןקַאילָאּפ עטעדרַאמרעד

 .ןדיי רעטרעדנוה טכַארבעגמוא טנעה ענעגייא ערעייז טימ ןבָאה ןוא טכַאמ רעשישטייד

 ןפלָאהעגטימ ןבָאה סָאװ עטלייצעג יד ןופ רענייא עקַאט ןעוועג זיא רָאטקָאד יטנעלַאװ

 טױט ןכעלרעדיוש םעד טנייוואב קרַאטש ןבָאה טיילדלעפ קחצי ןוא ךיא .ןדיי ןעוועטַאר

 טלעטשעגקעווַא עדייב ןבָאה רימ .החפשמ רעקיצרַאהמערַאב ןייז ןוא רעטער רעזדנוא ןופ

 ןוא טרעיורטעג ליפ ןבָאה רימ .ןטָאשרַאפ ןעוועג ןענעז ייז ּווו רבק ןפיוא ץיירק ַא

 -טסירק ףלע יד ףיוא ןעמערַאברעד ךיז לָאז רע זַא ,טָאג ןשידיי םוצ הליפת א טעשטפעשעג

 .םלועה תומוא ידיסח ןופ תומשנ עקילייה יד וצ ןענעכעררַאפ ייז לָאז ןוא תומשנ עכעל

 ו

 רעד ןופ רָאטוכ רעד ןענופעג ךיז טָאה ,רָאטקָאד יטנעלַאוו ןופ רָאטוכ ןטימ תונכשב
 ,רעטומ ןוא רעטָאפ עטלַא -- ןָאזרעּפ סקעז ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ ,יקצישזור עילימַאפ
 רַאפ ןעגנַאגעגנָא המחלמ רעד רַאפ ןענעז סָאװ ,ךעלדניז יד .רעטכָאט ןייא ןוא ןיז יירד
 -וקָא רעשישטייד רעד תעב ןענעז -- ןדיי טימ טלדניירפעג ךיז ןבָאה ןוא םיצקש עליטש
 טגָאמרַאפ טָאה ,ןגעקַאד ,רעטכָאט יד .ןריי ןדרָאמ םייב טרישזַאגנַא טייוו רָאג ןעוועג עיצַאּפ
 ,לָאמנייא .זדנָאיסק רעציװָארבמָאד םעד ייב טסניד ַא ןעוועג זיא יז .ץרַאה ךעלשטנעמ ַא
 ;טהנעטעג ױזַא ךעלרעדירב עריא וצ יז טָאה ,םייה ַא ביולרוא ףיוא ןעמוקעג זיא יז ןעוו
 ןייק ןבָאה טשינ ןעמ ףראד ,זיוה סנכש ַא טנערביס ןעוו זַא ,טגָאזעג טָאה זדנָאיסק רעד

 ,ןגָאז וצ טניימ סָאד .זיוה ןייד ףיוא ךיוא ןּפַאכרעבירַא ךיז ןָאק רעייפ סָאד לייוו ,דיירפנדָאש
 ןפרַאד ייז ןוא ןעיירפ טשינ ךיז ןקַאילָאּפ יד ןפרַאד ,ןדיי ןדרָאמ רעניַארקוא יד ןעוו זַא
 ,אפוג ןקַאילָאּפ יד ףיוא ךיוא ןגָארטרעבירַא ךיז ןָאק ןדרָאמ סָאד לייוו ,ןפלעהטימ טשינ

 ןרעטלע יד טימ ןעמַאזוצ ,רעדירב יירד עריא .ןרָאוועג םיוקמ ךָאנרעד עקַאט זיא סָאד ןוא
 .סעקינדַאסָא עשיליופ יד ףיוא סָארגָאּפ ןתעב רעניַארקוא ךרוד ןרָאװעג טעדרַאמרעד ןענעז

 רעד ןרָאװעג םיוקמ זיא'ס זַא ,טליפשעצ ױזַא ךיז טָאה דרָאמ ןופ עילַאנַאכקַאװ יד
 -רָאמעג ןבָאה סָאװ ןקַאילָאּפ יד ."ןופוטי ךיפיטמ ףוסו ךופטא תפטאד לע, םזירָאּפַא רעשידיי
 ןשטייד יד ןבָאה םעדכָאנ .רעניַארקוא ךרוד ןרָאװעג טעדרָאמעג ךָאנרעד ןענעז ןדיי טעד
 עכעלטע ייז ןשיווצ ,רעניַארקוא 800 םורַא עמרוט רענוװָאר ןיא טעדרָאמרעד טסבלעז
 ןעוועג זיא סָאװ ,קוריב ַאידָאלָאװ ןכש ןיימ םכותב ןוא םיבשות רעציװָארבמָאד קילדנעצ
 -מָארגָאּפ עטסּוװַאב -- ןטסיצילָאּפ רעציװָארבמָאד עכעלטע ךָאנ ןוא ָאטעג ןיא טסיצילָאּפ ַא
 ךיא בָאה ןעגנוקעלּפטנַא עקיזָאד יד טָא ןגעוו תועידי יד .רעדרעמ-ןדיי ןוא סעקישטש



 ןַאמכָאה םייח 6

 -עגסיוא ןעוועג טסבלעז ךיא ןיב טייצ רענעי וצ שטָאכ ןוא .דלַאוו ןיא קידנעייז ןעמוקַאב

 ךָאד ןבָאה ,ןעגנערב רימ טעוו ןגרָאמ רעד סָאוו קידנסיוו טשינ ,הנכס-טיוט ףיוא טלעטש

 לסיב א רימ טפַאשרַאפ רעגלָאפרַאפ-םיאנוש עקיטולב עניימ ןופ טיוט ןגעוו תועידי יד

 ןופ ןוחצנ ןיא ןביולג רעמ ןביוהעגנָא בָאה'כ .ןדייל עניימ טרעגנירגרַאפ סָאווטע ןוא תחנ

 .רעקרַאטש ןוא רעקרַאטש ץלַא ןעוועג זיא גנויירפַאב ףיוא גנונעפָאה יד ןוא טייקיטכערעג

 בָאה'כ זיב ,ןדייל ןוא ןייפ יד ןגָארטוצרעבירַא חוכ ןוא טומ ןבעגעגוצ רימ טָאה סָאד

 -יטסירעלטיה רעד ןופ הלפמ עקיטליגדנע יד ןגיוא ענעגייא עניימ טימ ןעז וצ טבעלרעד

 .המקנ ןופ טָאג ןופ ןוחצנ םעד טבעלרעד בָאה'כ .עיטסעב רעשירעטילימ רעש

 ןיזיטשלרעפ לבייל

 רענאזיטראפ ןשיווצ דלאוו ןיא

 ָאטְעג ןיא קיטסניד רעטצעל רעד

 ןטנַאקַאב א וצ ןפָאלטנַא ךיא ןיב ,ץיװָארבמָאד ןיא הגירה רעסיורג רעד ןופ גָאט ןיא

 .םישדח 14 ךשמב ,ערָאנ ַא ןיא בוטש ןיא ךיז ייב ןטלַאהעג ךימ טָאה רעכלעוו טסירק

 ןגעלפ גָאט ןדעי .ָאּפַאטסעג רעד ןופ טמַא רעד ןענופעג ךיז טָאה זיוה םעד ןופ טייוו טשינ

 -ָאשרעד יד ןופ תוללי יד ןרעה געלפ ךיא ןוא ,ןדיי עטּפַאכעג רעהַא ןעגנערב רעניַארקוא

 עטּפַאכעג יד ןופ לייט ןטסערג םעד ןופ לרוג רעד ןעוועג זיא סָאד .זיוה םעד ןבענ ענעס

 יוז םעדכָאנ ןוא תורבקה תיב ןפיוא ןריפסיורַא ייז ןעמ טגעלפ ןלַאפ-םַאנסיוא ןיא .ןדיי

 ,ןסישרעד טרָאד ייז ןעמ טגעלפ -- םירבק יד ךיז רַאפ ןבָארגסיוא ןיילַא טרָאד ןגעלפ ייז

 .הגירה רעסיורג רעד רַאפ גָאט א ,ָאטעג ןיא קיטסניד ןטצעל םעד טוג קנעדעג ךיא

 -ַאמרָאפ ַא זיולב זיא סנגרָאמוצ ףיוא גנולייצ עטמיטשַאב יד זַא ,גנורעכיזרַאפ רעד ץֶארט

 ָאטעג ןיא עלא טעמכ ןענעז ,טרָא טייווצ א ןיא טעברַא ףיוא עיצַאוקַאװע רעד רַאפ טעטיל

 .עדנע יד ןיוש זיא סָאד זַא ,טגייצרעביא ןעוועג

 ןרעביא גָאט ןצנַאג ַא ןעגנַאגעגמורַא זיא ,טַארנעדוי ןופ דילגטימ ַא ,ןרָאגנדליג םייח

 ךיז טָאה עכעלטנגוי עּפורג ַא ןעוו ,טנווָא ןיא רעבָא .טקיורַאב ןעמעלַא טָאה ןוא ָאטעג

 -לפש ַא ,רענעכָארבעצ ַא ןצנַאגניא ןענישרעד גנילצולּפ םייח זיא ,זיוה א ןיא טלמַאזרַאפ

 ; טגָאזעגניירַא ליטש רע טָאה -- סעומש םוצ טרעהעגוצ ךיז טָאה רע יוו םעדכָאנ ןוא ,רעקיד

 עקַאט זיא טריטוקסיד טָאה ןעמ רעכלעוו ןגעוו עגַארפ יד ."דלאוו ןיא ןפיולטנַא ףרַאד ןעמ;

 סחנפ ,רענרַאס רעד ,ןַאמיינ סחנפ .ָאטעג ןופ סױרַא ךיז טמוקַאב ןעמ ױזַא יוו -- ןעוועג

 ןבָאה עלַא רימ --- ,ךיא ןוא ןרָאגנדליג םייח ,ןַאמרעה-רעדנעליס ,סעקצַאצ לדוי ,לזנעג

 -נייא רעד ,קושטלירווַאג ךומאט .רעדניק ןוא ןעיורפ יד טימ ןפיולטנַא דלַאב : טהנעטעג

 ךיז ייב ןעמענוצפיוא ןעמעלַא זדנוא טגָאזעגוצ טנווָא םענעי ןיא טָאה ,יוג רעטוג רעקיצ
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 טָאה רעכלעוו ,ןַאמיינ סחנפ ,רעטייווצ רעד רעבָא .דלאוו ןיא ןריפסיורַא טרָאד ןופ ןוא

 טרעטשעצ טָאה ,ייציִלָאּפ רעד ןיא טניירפ עטשרמולכמ ןוא טפַאשטנַאקַאב עטוג טַאהעג

 .טייצ ןייז ךָאנ טעוו סע זַא טגָאזעג ןוא ןפיולטנַא ןקידלַאב ןופ ןַאלּפ םעד

 ךעלגעממוא ןרָאװעג זיא סע ןוא ,ָאטעג סָאד טלגנירעגמורַא ןשטייד יד ןבָאה לייוורעד
 -יַארקוא רעד ךרוד ןענעז ןפיולטנַא טווורפעג ןבָאה סָאװ עקינייא .ןעמוקַאבוצסױרַא ךיז

 יד רעביא טרעגלַאוועג ךיז ןבָאה תונברק עקיזָאד יד .ןרָאװעג ןסָאשרעד ײצילָאּפ רעשינ

 טקעטשרַאפ ןבילבעג רעדניק יד טימ ןעיורפ יד ןיוש ןענעז םורַא ױזַא .רענטרעג עשייוג
 ןיוש זיא טנווָא ןקידנעמוק ןיא רעבָא .טנווָא ןטייווצ ןפיוא ןטרַאוו וצ ידכ רעזייה יד ןיא

 ,טעּפש וצ זעוועג

 ...אפאטסעג רעד טימ זיוה ןייא ןיא

 טסייה -- גנולייצ רעד וצ ןייג זַא ,ןסעומש עקיטכַאנייב ןופ העפשה רעד רעטנוא

 בָאה'כ .שטַאגוּפ ליִאכימ ,יוג ןטנַאקאב ןיימ וצ ,לסעג טנאילפ ןיא קעװַא ךיא ןיב ,טיוט

 ןעמ טעוו אליממ ,ָאּפַאטסעג יד טריטרַאווקעגנייא זיא זיוה ןיא םיא ייב זַא ,טנכערעגסיוא

 טירט עטלייצעג ,תעל-תעמ 401 ןגעלעג ךיא ןיב לאטש-ריזח ןייז ןיא .ןכוז טשינ םיא ייב

 ןיהַא ןרישרַאמ טרָאד ןגעלפ זיוה םורַא ןלורטַאּפ יד .ךַאװ רעשטייד רעטלּפָאד רעד ןופ

 דימת ןענעז רעמינפ יד זַא ,ױזַא ,חרזמ וצ ברעמ ןופ ןוא ברעמ וצ חרזמ ןופ ,קירוצ ןוא

 6 ןופ ,סױא-גָאט-ןייא-גָאט ןגיוצעג סע ךיז טָאה יוזַא .ןעגנוטכיר עלַא ןיא טעדנעוועג ןעוועג

 ןיא ןביילקרַאפ טגעלפעג ךיז ייז ןבָאה טכַאנ רעד ףיוא ןוא טנווָא ןיא 8 זיב ירפרעדניא

 ןיימ ןופ ךשמב לָאמ ןייא טשינ .רענַאזיטרַאּפ יד רַאפ דחפ ןופ .סרעקנוב עטקיטסעפַאב יד

 'װ ןוא ,סרעקנוב יד ןליוק טימ ןסישַאב רענַאזיטרַאּפ יד יוו טרעהעג ךיא בָאה ,ָאד ןגיל

 ןענעז ןשטייד יד זַא ,ןסיוו ןוא ןרעה וצ סָאד ןעוועג טוג זיא סע .ןטַאנַארג ףיוא ןסייר סע

 ךיא לייוו ,טנַאקעג טשינ ךיא בָאה ןייגסיורַא רעבָא .קערש ןופ ןרעטיצ ןוא טקעטשרַאפ

 ייב ןטעבעג 'ןיא בָאה ,ןטנעמָאמ ענעי ןיא .ןטייז עדייב ןופ ןרעוו ןסָאשַאב טנָאקעג בָאה

 -סורַא ןענָא) לָאז ךיא ןוא .ןרעוו ןסירעגפיוא ןלָאז ןשטייד יד טימ סרעקנוב יד זַא ,טָאג

 טכַאנ א רענייא ןיא ךיא בָאה סיוטשנעמַאזוצ ַאזַא תעב .רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןעגנורפש

 לטעטש סָאד טזָאלרַאפ ןבָאה ייז .סרעקנוב ערעייז ןופ סיורַא ןענעז ןשטייד יד יוו טרעהעג

 ןדנוצעגרעטנוא ,טריקַאטַא ייז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .לַאזקָאװ םייב טקיטסעפרַאפ ךיז ןוא

 "נזָאר ןופ ןוא אלאזוואק השמ ןופ ןעיירשעג יונעג טרעהעג בָאה ךיא ןוא קירב יד ,ןלימ יד

 ןעיירש ןאמיינ סחנפ ןוא לזנעג סחנפ ,סעקצאצ לדוי יוו טרעהעג ךיוא ךיא בָאה ױזַא .ןגרעב

 .לַאטש-ריזח ןופ ןכירקוצסיורַא טומ ןייק טַאהעג טשינ בָאה ךיא רעבָא ,תולוק-ילוק ףיוא

 -יטרַאּפ יד זַא ,טסווועג טוג ןבָאה רימ .סיורַא טָאלעג טשינ ךימ טָאה תיבה-לעב ןיימ ךיוא

 ןלעװ ייז היוא ןוא ןעמוקקירוצ ןלעוו ןשטייד יד ןוא ,דלַאװ ןיא קירוצ קעווַא ןלעוו רענַאז

 ייז ןלעוו ,דיי א ןטלַאהַאבסיוא זָאנ ןרעטנוא ייז ייב טָאה תיבה-לעב רעד זַא ,ןקעמשרעד

 ןיא ןקעטש ןבילבעג רעטייוו ךיא ןיב םורַא יוזַא .ןעגנערבמוא החפשמ עצנַאג ןייז ןוא םיא

 .לַאטש-ריזח
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 עלַא .ןאיננייש גילעז ןוא סעניפש רעדירב יירד יד ןייג ןעזעג ךיא בָצה לָאמ טייווצ ַא

 םעד ןעורעד ןבָאה ןשטייד יד רָאנ יוו .ןעלסקַא יד ףיוא ןסקיב יד טימ ןעגנַאגעג ןענעז

 ,לַאזקָא'ו םוצ ןפיול ןעמונעג ,ךייט םענעריורפעג םעד רעביא ,ייז ןבָאה ,ןַאזיטרַאּפ ןטשרע

 טשרע .קעווא ןענעז ןוא טכַאנ א טימ גָאט ַא טעװעטַאבעלַאב ןַאד ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד

 .טרעקעגמוא ךיז ײצילָאּפ רעד טימ ןשטייד יד ןבָאה ןַאד

 תונברק עשידיי עכעלגעטיגָאט

 ַא ןָא גָאט ַא ךרודַא טשינ טעמכ זיא ,טקעטשרַאפ ןגעלעג ןיב ךיא סָאװ טייצ רעד רַאפ

 םיא ןעגנערב ,טקעטשרַאפ ּווו ץעגרע דיי ַא ןעניפעגסיוא ןעמ טגעלפ סָאד .ןברק ןשידיי

 רודגיבַא טכַארבעגּפָארַא טָאה ןעמ יוו ןעזעג לֶאמנייא ךיא בָאה יוזַא .ןטיוט ָאד ןוא רעהַא

 ןעמ זַא ,טלייצרעד רימ טָאה תיבה-לעב ןיימ .שינעטלעהַאב רעייז ןופ החפשמ סקַאּפרַאכ

 ןופ ןיוש ןענעז סע ןכלעוו ןיא בורג ַא וצ םלוע-תיב ןטלַא ןפיוא טריפעגקעווַא ייז טָאה

 יד ,קַאּפראכ לדנייש טָאה בורג םענעפָא םעד ייב .ןדיי ענעטָאשרַאפ טשינ ןגעלעג רעירפ

 ךיז טָאה רודגיבא ןוא עטשרע יד ןסיש יז לָאז ןעמ ןטעבעג ,החפשמ רעד ןופ רעטומ

 ןופ רעטָאפ רעד ,ןייטשנעזָאר ,םעדייא רעד ךיוא .ןטשרע םעד ןסיש םיא לָאז ןעמ ןטעבעג

 טשרעוצ טָאה טנַאדנעמָאק רעד רעבָא .ןטעבעג עבלעז סָאד טָאה ,רעדניק עניילק יד

 ןוא ןרודגיבַא טזָאלעג ןוא ןטַאט ןוא ןעמַאמ רעייז .םעדכָאנ ,רעדניק עניילק יד ןסָאשעג

 לדנייש תעב ,ןרודגיבַא ןסָאשעג רע טָאה ךָאנרעד .ּפָאק ןופ רָאה יד ןסייר ךיז ןעלדנייש

 םוצ .םירוסי עכעלקערש ןופ רעגניפ יד ןסיבעג ןוא דרע רעד רעביא טעשטַאקעג ךיז טָאה

 .ןסָאשרעד יז ךיוא רע טָאה ףוס

 ַא רעטנוא .טנַאילּפ ןיא ןבָארגַאב ןוא ןסָאשעג ןעמ טָאה החפשמ ןייז טימ רעש לטָאמ

 אפיל ,ןייטשגנוי לזייר הקבר ,אקטַאל הקבר .,ןָאסרעביל לטע : ןסָאשרעד ןעמ טָאה לקירב

 םענייז טלָאצַאב טָאה אריפש אקיש .החפשמ סנייטשגנוי םירפא ןוא שטַאקעּפ םייח ,ייבאר

 רעניבאראוו ףיוא ץעגרע ץוש ןבעג וצ טגָאזעגוצ טָאה רעד ןוא ןגעמרַאפ ץנַאג ַא דידי ַא

 טלעטשעגוצ אריפש אקיש טָאה ןעמ ןוא ןשטייד טכַארבעג דידי רעד טָאה רעטעפש .סַאג

 ןדיי עטּפַאכעג ןפעלשרַאפ םייוג יד ןגעלפ גָאט ןדעי טעמכ .ןסָאשרעד ןוא טנַאװ רעד וצ

 ןפָאלעגמורַא זיא סעקשוב לקנַאי .רעקעלפ טימ ייז ןגָאלשרעד ןוא םייחה-תיב ןטלַא ןפיוא

 ךיז ןוא לסעג-םענורב סָאד ןדנוצעגרעטנוא טָאה ,לטעטש ןרעביא טכַאנ א רענייא ןיא

 רעד םעל ןעגנורפשעגניירַא זיא ,הקבר ,רעטכָאט סנַאמליּפש .רעייפ ןיא ןפרַאוועגניירַא

 ןייז ןדנוצעגרעטנוא טָאה לקרעוו ןאמטיל .ןעקנורטרעד טרָאד ךיז ןוא בורג ןיא עינלעגיצ

 .טנערברַאפ ךיוא ןיילַא ךיז ןוא עינרַאיעלָא

 םקונ ךיז ןענעז רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 זרעוו רעדלעוו יד ןיא ךיוא זַא ,טלייצרעד תיבה-לעב ןיימ רימ טָאה טייצ רענעי וצ

 ךיוא רימ רע טָאה לָאמ שרעדנַא ןַא .סעצווָאבלוב יד ךרוד טכארבעגמוא ךעלגעט-גָאט ןדיי

 סָאוו ,קלַאק ןיא קירב-ןַאב יד .1943 בייהנָא ןיא סע זיא ןעוועג .סעיינ עקידיירפ טגנערבעג



 549 רענַאזיטרַאּפ ןשיווצ דלַאוו ןיא

 ,טעברַא-סגנַאװצ םישדח 14 ןופ ךשמ ןיא םירוסי ליפ טימ טיובעגפיוא ןבָאה טנעה עשידיי

 זענופעג קידנעטש ךיז ןבָאה ייז ןופ ייווצ .ןשטייד עטנפַאוואב 20 ךרוד ןטיהעג ןעוועג זיא

 רעד ףיוא סָאװ ייווצ יד ךיז ןבָאה העש ייווצ עדעי .רעקנוב ןיא -- 18 ןוא קירב רעד ףיוא

 קלָאק ףרָאד ןיא רענעריובעג ַא ,קירדומ םייח טָאה גָאט ןסיוועג ַא ןיא .ןטיבעג קירב

 ןַא טימ ןסירעגכרוד ךיז .סעקשזעטס ןוא ןגעוו עלַא טרָאד טנעקעג טָאה רעכלעוו ןוא

 ןענעז ןשטייד עלַא .ןטַאנַארג טימ סרעקנוב יד ןפרָאװַאב ןוא רענַאזיטרַאּפ גנולייטפָא

 -סיירפיוא טגײלעגקעװַא רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה ךָאנרעד .ךעלקיטש ףיוא ןרָאװעג ןסירעצ

 ןוא לאטש-ריזח ןיימ .ןטפול רעד ןיא ןעגנורפשעג זיא יז ןוא קירב יד רעטנוא לַאירעטַאמ

 .שינרעטיצ-דרע ןַא תעב יוו ןָאטעג לסיירט א ןַאד ךיז ןבָאה סעקזייה רעציװָארבמָאד עלַא

 ,ןקירב ןסירעגפיוא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ .טרזחעגרעביא ךיז ןבָאה םישעמ עכלעזַא

 ןבָאה רעפמעק עשידיי .ןשטייד ליפ טכַארבעגמוא ןוא ןסלער יד ןופ ןענַאב טזָאלעגּפָארַא

 רעמוז ,גָאט א םענייא ןיא .הלפמ סאנוזי ןפיוא טפָאהעג ןוא המקנ ןופ םעט םעד טליפרעד

 ךיז טריפ ,קסרוק םורַא ,טנָארפ ןפיוא זַא ,טלייצרעד רעצישַאב ןיימ רימ טָאה ,3

 ןזַאלרַאפ ןשטייד יד ןזומ ,ןסור יד ןופ קורד ןרעטנוא זַא ןוא ןבעל ןוא טיוט ףיוא ףמַצק א

 ,קסירב ,ענװװָאר ןופ ןגעוו יד ףיוא ,ווטיק ןופ ןטנגעג יד ןיא .ןטייווצ ןכָאנ טיבעג ןייא

 -סיוא ןוא ןענַאב ןסיירפיוא סָאד טקרַאטשרַאפ רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה קסנימ ןוא לעמַאה

 -ַאב ךיז טָאה ,ןרָאװעג טלמוטעצ זיא ָאּפַאטסעג יד .ןטקַא-שזַאטָאבַאס ענעדישרַאפ טריפעג

 ןעגנַאגעג זיא ,סעצינשעבוד ענעפורעג ױזַא יד םעל ,קצָאסיוװ ייב .סרעקנוב יד ןיא טקיטסעפ

 -עגנָא ןענעז ןילאטס ןופ .ךייט ןרעביא ןפישוצרעביא ךיז ידכ רענַאזיטרַאּפ גנולײטּפָא ןַא

 -יטרַאּפ יד ןרעטש ןביוהעגנָא ןוא ןטידנַאב-ָאּפַאטסעג עטנפָאוואב טימ סָאטיוא ןעצ ןעמוק

 ייב טָאה גנולײטּפָא-ריּפשסיױא עשינַאזיטרַאּפ יד .ךייט ןרעביא ךיז ןפישרעביא סָאד רענַאז

 א ייז ןשיווצ ,ןָאזרעּפ 4 ןריולרַאפ ,תוחוכ עשטייד יד טימ סיוטשנעמַאזוצ ןטשרע םעד

 םעד ןעמונעגפיוא טָאה רענַאזיטרַאּפ יד ןופ גנולייטפָא-טפיוה יד .דיי רעציװָארבמָאד

 ףמַאק א טרעקַאלפעצ ךיז טָאה ָאד .דלַאוו ןיא רעפיט ןשטייד יד ןגיוצעגניירַא ןוא ףמאק

 ןגנע ןַא ןיא ןשטייד יד ןשטעווקוצניירצ ןעגנולעג זיא רענַאזיטרַאּפ יד ,ןבעל ןוא טיוט ףיוא

 .טעטכינרַאפ ןעמעלַא ןוא רעוועג סָאד ייז ייב ןעמענוצ ,גניר

 ןיירא דלַאװ ןיא שינעטלעהַאב ןופ

 ָאּפַאטסעג רעציװָארבמָאד זַא ,הרושב יד טכַארבעג רעצישַאב ןיימ רימ טָאה ,לָאמניײא

 ןבָאה ןשטייד יד .ןפירגנָא עשינַאזיטרַאּפ ףיוא ךיז טכיר יז לייוו ,קיאורמוא רעייז זיא

 עלַא ןעמענעצ וצ טנדרָארַאפ ייז ןבָאה קעווצ םעד וצ .ןעגנוטיירברָאפ ןכַאמ ןביוהעגנַא

 -רַאפ רעד ןלַאפעגרעטנורַא זיא זיוה סרעצישאב ןיימ ךיוא .ָאּפַאטסעג רעד םורַא רעזייה

 .ןביילקסיורַא ךיז טזומעג טכַאנ ַא רענייא ןיא בָאה ךיא ןוא גנונדרָא

 ןוא ןסע לסיב א טגרָאזַאב רימ טָאה קישטלירווַאג ךומאט ,דידי רעטייווצ ןיימ

 .גנולייטפָא-רענַאזיטרַאפ עניילק ַא טייטש טרָאד לייוו ,ןיליוו ףרָאד םוצ ןייג ךימ ןסייהעג

 יוו ןעזעג ,ןעיירעסיש ןוא תולוק טרעהעג ךיא בָאה ,ףרָאד םוצ ןעמוקעגוצ ןיב ךיא ןעוו

 .ןעמַאלפ ןיא טּפַאכעגמורַא ןרָאװעג ףרָאד סָאד זיא דיילג .ןעגנוטכיר עלַא ןיא ןפיול םייוג
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 ,ףרָאד סָאד טלגנירעגמורַא ןשטייד ןוא רעניַארקוא ןבָאה ,ןזיוועגסיורַא ךיז טָאה סע יוו

 -ַארבמָאד רעד ךיוא ייז ןשיווצ ,ןרָאװעג טקוניײּפרַאפ שילַאיטסעב ןענעז רענַאזיטרַאּפ טכַא

 סעקיּפ טימ ןכָאטשעגכרוד םיא ןבָאה ןטידנַאב עשטייד יד .ל"ז רעצינש לכימ דיי רעציוו

 .רעייפ ןיא ןפרָאװעג ןקידעבעל ַא ךָאנ ןוא

 רעד טָאה ,ףרָאד סָאד טזָאלרַאפ ןבָאה סעצניאַארקוא יד טימ ןשטייד יד יוו םעדכָאנ

 ,רענייב עשידיי ןוא עשייוג עטנערברַאפ יד ןטסַאק ןייא ןיא ןבילקעגנעמצזוצ חלג רעניליוו

 .ןעוועג רבקמ ייז ןוא תונברק יד ןעוועג דיפסמ

 יד ןעוו .יינש ןיא ףיט ןבָארגעגנייא ןגעלעג ךיא ןיב ,ףרָאד ןיא ףמַאק םעד תעב

 גנַאל ךימ טָאה ןַאזיטרַאּפ ןייא .ייז וצ סיורַא ךיא ןיב ,ןטָארטעגּפָא ןענעז רענַאזיטרַאּפ

 ךיא טגנַאלרַאפ ,ןטנַאילירב ןוא דלָאג ,טלעג טרעדָאפעג רימ ןופ טָאה רע .טשרָאפעג

 לוויטש טַאהעג ךיא בָאה עלעקעז ַא ןיא .טלעג שידיי ןבָארגרַאפ זיא'ס ווו ,ןגָאז םיא לָאז

 ןַאטרַאּפ רעד .סיפ ענעלָאװשעג עניימ ףיוא ףיורַא טשינ ןענעז עכלעוו ,ןשָאלַאק טימ

 טָאה ךומאט יװ ױזַא רָאנ .ןסיש טלָאװעג ךימ ךָאנרעד ןוא ןעמונעגוצ רימ ייב סע טָאה

 -ַאק רעייא, : ןפורעגּפָא ךיז ךיא בָאה ,רידנַאמָאק רעייז ןופ ןעמָאנ םעד ןבעגעגרעביא רימ

 רעטרעוו רָאּפ יד ."ןעמוק ןיימ טימ ןעיירפ ךיז טעוו רע ,דידי ַא רעניימ זיא ,ַאריהאב ,רידנַאמ

 ךימ טָאה רעכלעוו ,רידנַאמָאק םוצ טריפעגקעווַא ךימ טָאה ןַאזיטרַאּפ רעד .טקריוועג זבָאה

 סקַאשטרָאכ וצ ןיירַא דלַאװ ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז ןבָאה רימ .גנולייטפָא ןייז ןיא ןעמונעגפיוא

 -ןײרַא ךימ ןעמ טָאה ,טשינ רימ ןעניד סיפ עניימ זַא ,טליפעג בָאה ךיא .ענרַאילָאמס

 -יטרַאּפ יד ןבָאה -- "שיילפ ןייז טעוו סע, .גרַאוונסע ןטימ ןעמַאזוצ ןטילש א ןיא טגיילעג

 .תונווכ עטכעלש ןָא טשינ רעבָא ,ןפורעגּפָא ךיז שירעדורבטוג רענַאז

 ,עיניל-ןאב יד ןרָאפרעבירַא טפרַאדעג רימ ןבָאה ,"עליב, עיצנַאטס ןופ טייוו טשינ

 זדנוא ףיוא טנפעעג ןבָאה רעניַארקוא טימ ןשטייד .טכַאוואב קרַאטש ןעוועג זיא עכלעוו

 ןוא גרַאװנסע סנטילש יד .דלַאװ ןיא קירוצ ןפָאלטנַא ןענעז רענַאזיטרַאּפ יד .רעייפ ַא

 ןופ טלקײקעגּפָארַא ךיז בָאה ךיא .טקַארט ןפיוא ןבילבעג ןענעז ,ייז ןופ םענייא ףיוא ךיא

 ןפיוא טרַאװעג ,ךעלעמיוב עקשטיגנוי ןשיווצ ,יינש ןיא טשטעווקעגניירַא ךיז ןוא ןטילש

 םענעגנולעג א טכַאמעג ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד ,רעבָא .ןעזעגסיורָאפ בָאה'כ ןכלעוו ,טיוט

 א ןסירעגפיוא ,ץיװָארבמָאד ןייק גנוטכיר רעד ןיא קעװַא ןענעז רעטייר ריפ .רווענַאמ

 ,ןופרעד ןענַאטשרַאפ ןבָאה עיניל-ןַאב רעד ייב ןשטייד יד .יירעסיש ַא טנפעעג ןוא טַאנַארג

 רעד ןיא ןפָאלעגקעװַא ןענעז ןוא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ תוחוכ-טפיוה יד ןענעז ןטרָאד זַא

 לענש ןבָאה רימ .געוו רעד יירפ ןבילבעג ָאד זיא לייוורעד .ץיװָארבמָאד ןופ גנוטכיר

 .ןיירַא דלַאװ ןיא טזָאלעג ךיז ןוא עיניל-ןַאב יד ןטינשעגכרוד

 ןדיי רעציװַארבמַאד טימ שינעגעגַאב

 .דיי רעקיצנייא רעד ןזעוועג ךיא ןיב גנולײטּפָא-רענַאזיטרַאּפ רעניילק רעד ןיא

 רענַאזיטרַאּפ יד ןשיווצ ןענעז רעדלעוו ערעזדנוא ןיא זַא ,טסווורעד ךיז ךיא בָאה רעטעּפש

 טרָאד ךיא בָאה ,ןיהַא ןעמוקעג ןענעז רימ זעוו .ןדיי רעציװָארבמָאד ךָאנ ןַארַאפ

 רעקידעבעל רעטשרע רעד ןזעוועג זיא רע .רעניסאראק םעד ןאמצארק לדוי ןפָארטעג



 1 רענַאזיטרַאּפ ןשיווצ דלאוו ןיא

 םעד ןביירשַאב וצ רעווש זיא סע .םישדח ןצפופ ךָאנ טנגעגַאב בָאה ךיא ןכלעוו ,דיי

 ערעדנַא דלַאװ ןיא ןפָארטעג ךיא בָאה רעטעפש .שינעגעגאב רענעי ןופ ןייפ ןוא רעצ

 שטָאכ ,לכה-ךס רערעטיב רעד ןזעוועג ךעלנייפ זיא סע .ץיװָארבמָאד ןופ ןדיי עטגָאלּפעג

 יד ןופ ךס א ךיוא ןענעז רעטעפש .ןדיי ַא ךָאנ טעז ןעמ זא ,טסיירטעג ךיז טָאה ןעמ

 ףיוא ןרָאװעג טקישעג ןענעז רענַאזיטרַאּפ עשידיי .ןעמוקעגמוא ןדיי ענעבילבעג קיצניוו

 טעוו יוג א יצ קפס א ןזעוועג זיא סע ווו ,טרָאד טפיוהרעביא ,סעבַאגפיוא ערעווש עלַא

 טסווועג ןבָאה רימ רעבָא ..ןרידנַאמָאק עשיסור יד טהנעטעג ןבָאה ױזַא .ןריפסיוא סע

 ,רעטרע עקידתונכס עלַא ןיא ןרָאװעג טקישעג ןענעז רענַאזיטרַצּפ עשידיי ...דוס םעד

 טנעקעג טָאה יוג א לייוו ,סעצווָאבלוב יד ןגעק ןפמַאק ןיא ןה ,ןשטייד ןגעק ןפמַאק ןיא ןה

 טָאה ןגעקַאד דיי רעד ,סעצווָאבלוב יד ןה ןוא שטייד םעד ןה ןבעגרעביא ךיז ,ןריטרעזעד

 ...ןוט טנעקעג טשינ סע

 רָאטוכ א ףיוא ןרָאװעג טקעדטנַא זיא ,רעדלעוו רערעזָא ןיא ןעמוקנָא ןיימ תעב

 ךיוא יוו .ןשטנעמ ליפ טעדרַאמרעד טייצ רענייז ןיא טָאה רעכלעוו ,טידנאב רעטסּוװַאב ַא

 םיא רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה רָאי ייווצ .םָאקלָאּפסיאײר רעקצַאסיוו ןופ רעציזרָאפ םעד

 ןוא דַאירטָא ןיא ןקידעבעל ַא ןעגנערב וצ םיא ןסָאלשַאב ןעמ טָאה טציא .טכוזעגמורַא

 רעזדנוא .רעגריב עשיטעיווָאס רעביא ןוא ןדיי רעביא םישעמ עשיטידנַאב ענייז רַאפ ןטפשמ

 ןעמונעג ,טלגנירעגמורַא םיא ןבָאה ,שארב אריהאב רידנַאמָאק ןטימ ,גנולײטּפָא עניילק

 ןטלַאה טנעקעג טשינ טכער ןַאד ךָאנ טָאה רעכלעוו ,דיי םעד ,ךימ ןוא ןקידעבעל ַא םיא

 םעד טנעקעג טשינ ןַאד ךָאנ בָאה ךיא .ןײרַא בַאטש ןיא ןריפּפָא םיא ןסייהעג ,סקיב יד

 ןטימ ,ךיא ןוא ,יינש ןפיט ןיא ןטָארטעג ,סיורָאפ ןעגנַאגעג זיא טידנַאב רעד .דלַאוו

 טזייוואב רעדורב ןייז יו ןעזרעד ךיא בָאה גנילצולּפ .םיא ךָאנ -- סקיב םענעדָאלעג

 רענעי ןיא ליוק ַא טזָאלעגסױרַא בָאה ךיא .ןגָאלשוצּפָא םיא ךיז טיירג ןוא זדנוא ראפ ךיז

 רעד ףיוא םולשב ןעמוקעגנָא ןיב ךיא .ןגָארטעגּפָא ךיז טָאה רעדורב ןייז ןוא גנוטכיר

 רימ זיא'ס .טנעה יד ןיא טפַאשרעריפנָא רעד טידנַאב םעד ןבעגעגרעביא ןוא עזַאב

 ןיא ןזעוועג הדומ ךיז טָאה טידנַאב רעד .גנונעקרענָא ןרָאװעג טקירדעגסיוא ראפרעד

 ,הבושת"-לעב ַא טציא זיא רע לייוו ,ןייז לחומ םיא לָאז ןעמ זַא ,ןטעבעג ןוא םישעמ ענייז

 רעֿבָא .לחומ ןעמעלַא ךָאד זיא טָאג ןוא ,עילעגנַאווע יד קידנעטש טנרעל ןוא טסַאפ רע

 טָאה טנוװָא ןבלעז ןיא .הליחמ ןוא החילס ןייק ןופ טסווועג טשינ ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד

 .טבעלעג טשינ טידנַאב רעד ןיוש

 ןגָאלשעג קרַאטש טרעוו רעטילימ עשטייד סָאד .רָאי 1943 ףוס ןיוש זיא טָא ןוא

 רערעמ סָאװ ןריזיוויטקַא ,רענַאזיטרַאּפ יד ,רימ ןוא .ןטנָארפ עשיטעיווָאס עלַא ףיוא

 -עיווָאס עטיירפַאב ןיוש יד ןופ ןעמוקַאב רימ סָאװ סעיצקורטסניא יד .טייקיטעט רעזדנוא

 עשיטסירעלטיה יד ןופ שרַאמקירוצ םעד ןדײנשוצּפָא טליצעג ןענעז ,סעירָאטירעט עשיט

 טגַארטפיואאב ןעמ .ןטקַארט ןוא ןעײסָאש יד ןרינימ ןוא סעיניל-ןַאב יד ןסיירפיוא ,תולייח

 ןרעסערגרַאפ וצ ידכ ,ןעגנוטכירנייא ןוא ןענָאזינרַאג עשירעטילימ ןלַאפוצרעביא זדנוא

 רעשטייד רעד ןשיווצ קינַאּפ ןוא סָאַאכ ןעייז ןוא רענלעז עשטייד יד ןשיווצ דחפ םעד

 ןריאוקַאווע ןביוהעגנָא ןבָאה ןשטייד יד רעבָא ןעוו .טכַאמ רעליוויצ ןוא רעשירעטילימ
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 רעטקַארַאכ רעד ןטיבעג ךיז טָאה ,טנגעג רעזדנוא ןופ ךעלטעטש ןוא טעטש עקימורַא יד

 יד ןגָאלש ,טייז ןייא ןופ -- טפרַאדעג ןבָאה רימ .סעבַאגפיוא ןוא סעיצקורטסניא יד ןופ

 ןלָאז ,טפַאשטרָא יד ןזָאלרַאפ רעייז תעב זַא ,ןגרָאז ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,ןשטייד

 .עטסרעווש יד ןעוועג זיא עבַאגפיוא ָא-יד .סנדָאש רעקיצניוו סָאוו ןכַאמ ייז

 גנואיירפַאב יד

 : ףיולראפ ןקידנעגלָאפ םעד טַאהעג ןבָאה רענַאזיטראפ יד טימ געט עטצעל עניימ

 ןעמענוצפיוא עבַאגפיוא יד טַאהעג ןוא ץשילושטַאמ-יצװָארטסָא ןיא ןענַאטשעג ןענעז רימ

 ןעוו ןוא ןילַאטס ןיא טרינָאיצַאטס ןבָאה עכלעוו ,ןעגנולייטפָא עשטייד יד טימ ףמַאק ַא

 ןַאד ןיוש ןענעז קצָאסיװ ןוא ץיוװָארבמָאד ,ענרַאס) .ןפיירגנָא ָאד ןווורפ ךיוא -- קיטיונ

 .(טיירפַאב ןעוועג

 ץנַאג ןופ עטפעלשעגנעמַאזוצ עלַא .רעטנזיוט רענעצ זיא ןעוועג ןענעז רענַצזיטרַאּפ

 -ָארָאװ טצעזַאב יינספיוא ןבָאה ןשטייד יד זַא ,העידי א ןעמוקעגנָא זיא לָאמ א טימ .עיסעלָאּפ

 ןרעוו סָאװ ,עירעלַאװַאק ןוא עירעטנַאפניא ןופ חוכ ןסיורג א טימ עקסוואראקוד ןוא ןיב

 רעד זַא ,ןבעגעגרעביא ןעמ טָאה ךיוא .ןענַאלּפָארע ןוא עירעליטרַא ךרוד טציטשרעטנוא

 ןטייהנייא עשיטעיווָאס יד ףיוא ףירגנָא-ןגעק ןקיטפעה ַא טלקיװטנַא חוכ רעשטייד רעקיזָאד

 רעפורק ןוא רעשארלאק ,רעיטסערעב יד ןיא ךיז קידנקיטסעפערצפ ,ץיװָארבמָאד םורַא

 רעציװָארבמָאד ןזיב ןעיצוצקירוצ ךיז לעפַאב א ןעמוקַאב ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .גרעב

 יד ,ףירגנָא ןיא ןייגרעבירא ןוא ךייט םעד ןזָאלּפָא טשינ ,ןעייר יד ןכיילגסיוא ,לַאזקָאװ

 קידנזָאלרעביא ,ןגיוצעגקירוצ ךיז ןוא קורד רעזדנוא ןטלַאהעגסיוא טשינ ןבָאה ןשטייד

 ץיװָארבמָאד ןופ ןדיי עכעלטע ,ייז ןשיווצ ,רענַאזיטרַצּפ ןריולרַאפ ןבָאה רימ .םיגורה ךס ַא

 .ירעזָא ןוא

 ןענעז ןשטייד יד .ענרַאס ןייק קעווא גנולייטּפַצ עניילק רעזדנוא זיא עיצקַא רעד ךָאנ

 ,רימ .טנגעג רעד ןיא טעוועשובעג ןבָאה סעצווָאבלוב יד רעבָא ,ןעוועג טשינ טרָאד ןיוש

 ןיהַא קידנרַאפניירַא ןוא שטיוואמעינ ףרָאד ןיא קעווַא ןענעז ,רענַאזיטרַאּפ קילדנעצ רָאּפ ַא

 ןקיטפעה א טריפעג ןבָאה רימ .רעזייה יד ןופ ןרָאװעג ןסָאשַאב קרַאטש רימ ןענעז

 .ךוטַאמס-רענשזריק סענַאמ דיי רעציװָארבמָאד רעד ןעמוקעגמוא זיא לכה-ךס ןיא .ףמַאק

 ןיוש רעפמעק ןשידיי ַא ןופ הרובק ַא ,הרובק ןייז ןעוועגייב בָאה ,דיי רעקיצנייא רעד ,ךיא

 רעד ןעוועג טשינ רעבָא רע זיא ןרעױדַאב םוצ .ןשטייד יד ןופ גנויירפַאב רעד ךָאנ

 .גנויירפאב רעד ךָאנ ןברק רעשידיי רעטצעל

 עשישטייד יד ןופ טיירפַאב ןרָאװעג שיטקַאפ ןענעז סָאװ ,ןטיבעג ערעזדנוא ןיא

 עשיטעיװָאס-יטנַא עטריזינַאגרָא טעוועשובעג טייצ ערעגנעל א ךָאנ ןבָאה ,ןטנַאּפוקָא

 -טכַאמ עשיטעיווָאס עטיינַאב יד עכלעוו טימ ,ןטסילַאנָאיצַאנ עשיניַארקוא ןופ סעפורג

 עשידיי טקילייטַאב ךיז ןבָאה ןפמַאק יד ןיא ךיוא .ןפמַאק עקיטולב טריפעג ןבָאה ןענַאגרָא

 עשידיי עקידרעירפ ךס ַא ךיוא ןענעז םעד ץוחַא .ןעמוקעגמוא ןענעז ןוא רענַאזיטרַאּפ

 סָאוו ,ײמרַא רעטיור רעקידנעייגסיורָאפ רעד ןיא ןרָאװעג טרעדילגעגנייא רענַאזיטרַאּפ

 ןילרעב ףיוא שרַאמ ןקיזָאד םעד ןיא ךיוא ןוא ,ןילרעב זיב ןשטייד יד ןבירטעג טָאה

 .תונברק עשידיי גונעג ןלַאפעג ןענעז



 גרעבנזאר ץניזש

 רעדניק יירד עריא ןוא עמאמ עטעוועטארעגפא ןא

 קידנעטש ךיא בָאה ,גנַאגרעטנוא ןופ הנכס רעסיורג רעד ןיא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו
 םוצ .ןבעלרעביא ץלַא סָאד ןלעוו סָאװ ןשטנעמ ןעניפעג ךיז ןלעװ סע יצ ,טכַארטעג

 ןוא םונהיג םעד טבעלעגרעביא ןבָאה סָאװ ,עקיצניװ יד ןופ ענייא ךיא ןיב ,קילג

 .רעדניק יירד טעװעטַארעגּפָא

 -טלעוו רעטייווצ רעד רַאפ ןופ ץיװָארבמָאד עלעטעטש רעזדנוא טקנעדעג סע רעוו

 רעבמעטּפעס ןיא ,ןטעיווָאס יד ןופ שרָאמניירַצ ןטימ זַא ,ןסיוו ףרַאד (1939--1930) המחלמ

 ןדירפוצ ױזַא ןעוועג טשינ םלוע רעד זיא ביוהנָא ןופ .טרעדנעעג ץלַא ךיז טָאה ,9

 ךיז ןביוהעגנָא ןוא טניווועגוצ זייווכעלסיב ךיז טָאה ןעמ רעבָא ,טכַאמ רעיינ רעד טימ

 טזומעג ןבָאה ןטנַאקירבַאפ ןוא םירחוס ענעזעוועג .ןעגנוגנידַאב עיינ יד ןיא ןסַאּפנײרַא

 ייווצ ךָאנ ןעוו ."סעקינלאשטַאנ, ןרָאװעג ןענעז רעטעברַא ענעזעוועג ןוא ,ןטעברַא שיזיפ

 ןעמוקעג גנילצולפ זיא -- טבעלעגנייא עלַא ןיוש ךיז ןבָאה גנונעדרָא רעשיטעיווַאס רָאי

 .ןברוח רעסיורג רעד

 רעד טימ ןעמַאזוצ ,דנַאלסור ףיט ןיא ןפיולטנַא וצ טייקכעלגעמ א ןעוועג זיא סע

 ךיז ןבָאה סָאוו ,עטמַאַאב עשיטעיווָאס יד טימ רעדָא ײמרַא רעשיטעיווַאס רעקידנטערטּפָא

 טלָאװעג טשינ ךיז טָאה ןעמ .וצרעד טיירג ןעוועג ןענעז עלַא טשינ רעבָא .טריאוקַאווע

 עלעטעטש רעזדנוא ןופ ןשטנעמ עטלייצעג זיולב זַא ,םורַא יוזַא .סעילימַאפ יד טימ ןדייש

 .טרָא ןפיוא ןבילבעג זיא לייט רעטסערג רעד .דנַאלסור ןייק ןפָאלטנַא ןענעז

 נא

 רעדניק עניימ ןוא ךיא .קיטנוז ןעמוקעגרָאפ זיא ןשטייד יד ןופ שרַאמנײרַא רעד

 ןטסילקיצָאטָאמ עשישטייד יד יוו טקוקעגוצ ןוא רעיוט םייב ףיוה ןיא ןענַאטשעג ןענעז

 רעד ןיא .םָאזיורג ןכַאל ןוא ןדיי סעקפורג עקידנעייטש יד ףיוא ןקוק ייז .ןירַא ןרָאפ

 סעטרעיופ ןוא םירעיופ יד ןָאטעג זָאל ַא רעזייה עשידיי יד רעביא ךיז ןבָאה טייצ רעבלעז

 ןבָאה ןשטייד יד .טנעה יד ןיא ןלַאפעגניירַא ייז זיא'ס רָאנ סָאװ ןריבַאר ןעמונעג ןבָאה ןוא

 יד טפעלשעגסיורַא ,רעזייה יד ןיא ךיז ןסירעגניירַא ,ןסַאג יד רעביא טײרדעגמורַא ךיז

 ייז טלָאוועג ןוא ןדיי 200 טּפַאכרַאפ ןבָאה ייז .קרַאמ םוצ ייז טכַארבעג ןוא ןדיי עטּפַאכעג

 טָאה סָאװ ,רעטסוש ַא ,שטייד ַא קרַאמ ןפיוא ןזיוואב ךיז טָאה ןַאד .קרַאמ ןפיוא ןסישרעד

 זדנוא ייב ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,עקשטייד ַא ךיוא ןוא ,ץיװָארבמָאד ןיא טבעלעג ןרָאי ךס א

 .ןסישרעד טשינ ןדיי יד לָאז ןעמ זַא ,ןטעבעגּפָא ןבָאה עדייב יד -- ןַארָאטסער ַא לטעטש ןיא

 30 טלייצעג טָאה סָאװ טַארנעדוי רעד ןפאשעג ךיז טָאה רעטעפש געט רָאּפ ַא טימ

553 
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 טימ רקיעב ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה ןצנַאטסניא עדייב יד .יײצילַאּפ עשידיי יד ןוא ןָאזרעּפ

 ךיוא יוו ,גנַאלרַאפ רָאנ ןבָאה ייז סָאװ סָאד -- ןשטייד יד רַאפ ןכַאז ענעדישרַאפ ןלעטשוצ

 טכַאמ עשישטייד יד סָאװ ,רעצעלפ-סטעברַא יד ףיוא טעברַא רעד וצ ןעמעלַא ןלעטשוצ

 ,טעברַא רעד ןופ רעדָא טעברַא רעד וצ זייוונפורג ןעגנַאגעג זיא ןעמ ןעוו .טנכייצעגנָא טָאה

 טָאה ןעגנוזעג טשינ טָאה סע רעוו .*ַאניַאװ ווַאדישז זערעשט, ןעגניז טזומעג עלַא ןבָאה

 -סטעברַא יד ןריטרָאקסע טגעלפ סָאװ ,ייצילָאּפ רעשיניַארקוא רעד ןופ ןגָאלשעג ןגירקעג

 ןריקורב םייב ,ןטעברַא-דלעפ ייב -- טעּפש רָאג זיב ירפ ןופ טעברַאעג טָאה ןעמ .סעּפורג

 ןבָאה קלַאק ףרָאד ןיא .סעיצַאטס-ְןַאב יד ףיוא ןוא ןקירבַאפ יד ןיא ,ןקירב ןעיוב ,ןגעוו יד

 ןייא ןגירק טרָאד ןגעלפ ייז .געוו םעד ןכיילג םייב רעדניק עקירָאי-17--16 טעברַאעג

 .ןפיורג ענעטשרעג ןופ פוז לסיב ַא גָאט ןיא לָאמ

 ןזייוו טשינ רעמ ךיז ןוא רעזייה יד ןיא ןייז טזומעג עלַא ןבָאה טנווָא רעגייזַא ןביז

 ,רעטצניפ ןעוועג זיא בוטש ןיא ןוא ,טשינ ךיוא ףיוה ןפיוא וליפַא ,בוטש רעד רעסיוא

 ערעזדנוא ךיז טָאה טנווָא אזַא ןיא ,לֶאמנייא .ָאטשינ זיא ןסע םוצ סָאװ ןוא ,גנע ןוא טלַאק

 ,םהרבא ךיוא יוו ,ןישטליט לקנַאי :ןעוועג ןענעז סָאד .בירעמ ןענעװַאד טלָאװרַאפ םינכש

 -צולפ .טנוואדעג ליטש ןבָאה קישטיב קחצי רעטָאפ ןיימ ןוא ייז .ןאמראב לאומש ןוא עיַאש

 טימ .עלעדיימ עקירָאי-9 סנישטליט ןעמוקעגניירַא זיא'ס ןוא ריט יד טנפעעג ךיז טָאה גניל

 רעשישטייד ַא ןזיוואב ךיז טָאה'ס ןוא ריט יד טלַארפעגפיוא ךיז טָאה רעטעּפש טונימ ַא

 רעד .בוטש וצ בוטש ןופ רעבירַא זיא עלעדיימ סָאד יוו טקרעמַאב טָאה רע -- טסיצילָאּפ

 ןלַאפעגרעדינַא זיא יז זיב עלעדיימ סָאד טור-ץיפש ַא טימ ןגָאלש ןעמונעג טָאה טסיצילָאּפ

 -סיִורַא קערש ןופ זיא ןוא רעמיצ ןרעביא ןפיול ןעמונעג טָאה רעטַאפ ןיימ .טשלחעג ןוא

 ךעלרעדרעמ םיא ןוא םיא ךָאנ ןָאטעג זָאל ַא ךיז טסיצילָאּפ רעד טָאה ןַאד .ףיוה ןיא ןפָאלעג

 -- "בוטש ןופ סױרַא טביולרעד ריד טָאה רעוו. .םינפ ןרעביא ןוא ּפָאק ןרעביא ןגָאלשעג

 ,טעזָאלק ןיא ןיירַא רעטָאפ ןיימ ןסייהעג טָאה שטייד רעד .רעטָאפ ןיימ וצ ןעירשעג רע טָאה

 זעמוק טשינ טעוו רע זיב ןציז טרָאד לָאז רע זַא טגָאזעגנָא ןוא ריט יד ןסָאלשרַאפ טָאה

 סָאד טּפַאלקעגּפָא החמש ןוז ןיימ טָאה ,קעװַא זיא שטייד רעד יוו םעדכָאנ .ןזָאלסױרַא םיא

 שטייד רעד זַא ,טכַארטעג טָאה ןוז ןיימ .םענייז ןדייז םעד טיירפַאב ןוא טעזָאלק ןופ לסעלש

 -קירוצ רעהכַאנ זיא רע ,ןסעגרַאפ טשינ טָאה שטייד רעד רעבָא .ןינע םעד ןסעגרַאפ טעוו

 ךיז םיוק ןבָאה רימ .ענעצס"םונהיג א טליּפשעגּפָא ךיז טָאה בוטש ןיא ןוא ןעמוקעג

 .ןעגנערבמוא טשינ ןהחמש לָאז רע זַא ,ןטעבעגּפָא

+ 

 ,קנַאדעג ןטימ טסיירטעג טונימ רעטצעל רעד זיב ךיז ןבָאה ָאטעג ןיא ןשטנעמ ךס ַא

 עקַאט זיא ,ךַאווטימ ןטצעל םענעי ףיוא ןרָאװעג טמיטשאב זיא סָאװ "עקרעיווָארפ, יד זַא

 ןוא םייח ןַאמ ןיימ ןבָאה ךָאד .רעניווונייא-ָאטַעג עלַא ןופ גנולייצ ַא ןריפוצכרוד ידכ זיולב

 ,קיטסניד .הריד רעזדנוא ןופ רעלעק ןיא שינעטלעהַאב ַא טיירגעגוצ החמש ןוז רעזדנוא

 ּפָארַא (עדירפ ןוא םהרבא ,היתב) רעדניק עניימ ןוא ךיא ןיב ,טנווָא ןיא רעגייזַא 11 םורַא



 5 רעדניק יירד עריא ןוא עמַאמ עטעוועטַארעגפַא ןא

 ןבילברַאּפ ןענעז (הנוי ןוא החמש) ןיז ייווצ ערעזדנוא ןוא ןַאמ ןיימ .שינעטלעהַאב רעד ןיא

 שינעטלעהַאב רעד רעביא רעטערב-עגָאלדָאּפ יד טכיילגעגסיוא ןבָאה ייז .הריד רעד ןיא
 יד ביוא זַא ,טדערעגּפָא ןבָאה רימ .עפַאש-רעדיילק עסיורג יד ןיהַא טקורעגרעביא ןוא

 רעד ןופ ןעמוקַאבסיורַא זדנוא ייז ןלעוו .ןענעגרה טעוו ןעמ זַא ,ַאזַא ןייז תמאב טעוו עגַאל

 ,דלַאװ ןיא ןפיולטנַא עלַא ןלעוו רימ ןוא שינעטלעהַאב

 טָאה ןעמ סָאװ ןדיי רעטרעדנוה יד ןופ תולוק יד טרעהעג רימ ןבָאה סנגרָאמוצ

 ןבָאה סָאװ ,םירעיופ יד ןופ תולוק יד טרעהעג ךיוא ןבָאה רימ .הטיחש רעד וצ ןבירטעג

 רימ .רעזייה עקימורַא יד ןיא ןוא זיוה ןיא זדנוא ייב טריבַארעג הטיחש רעד ךָאנ ךיילג

 ,רעסַאװ ןּפָארט א ןָא ןוא טיורב לקיטש א ןָא ,קערשדטיוט ןיא גָאט ןצנַאג א ןסעזעג ןענעז

 ןיילק א ןעמונעגסיורַא עדירפ רעטכָאט ןיימ טָאה ,טכַאנ יד טרעדינעגּפָארַא טָאה'ס ןעוו

 ןשיווצ טנוראפש א ןצינש ןעמונעג ןוא ,ךיז ייב ןטלַאהַאב טַאהעג טָאה יז סָאװ ,לרעסעמ

 ןקורוצניירַא ףיוא ךָאל א ןטינשעגסיוא טָאה יז ןעוו .רעטערב-עגָאלדָאּפ עכעלגעווַאב ייווצ

 עקידתופתושב טימ רימ ןבָאה רעהכַאנ ןוא טערב ַא ןביוהעגפיוא יז טָאה -- רעגניפ רָאּפ א

 טָאה ןוא שינעטלעהַאב רעד ןופ סיורַא זיא םהרבא ןוז ןיימ .עפַאש יד טקורעגּפָא תוחוכ

 ןעמונעג טָאה יז ןוא עדירפ סיורַא זיא ךָאנרעד .ּפמילּפ ןטנעָאנ ןופ רעסַאװ טכַארבעג

 לאירבג ןופ הריד רעד ןיא .ןסע סעפע ןעניפעג וצ תוריד עקימורַא יד ןיא ןרעטשינ

 ןוא .סעדָאגַאי עצרַאװש עטנקירטעג טימ עברָאט א ןענופעג יז טָאה רעמזעלק םעד

 .געט 8 טזייפשעג ךיז רימ ןבָאה טימרעד

 ךיז טָאה ןוא שינעטלעהַאב ןופ היתב רעטכָאט ןיימ סיורַא זיא גָאט ןטניינ ןפיוא

 ןופ רעטנַאקַאב רעטוג א ,יקצַאנרעב רעדנַאסקעלַא ןופ בוטש רעד וצ זיב טגנַאלרעד

 ןייד. : ןעירשעגסיוא ריא וצ רע טָאה ,ןעזרעד ריא טָאה יוג רעד ןעוו .עילימַאפ רעזדנוא

 ךיד טעוו ןעמ לייוו ,רעכיג ףיולטנַא -- ץזָאלעגנײרַא טשינ ךיוא רימ ןבָאה רעטָאפ

 -לעהַאב רעזדנוא ןיא קירוצ טנעה עקידייל טימ ןעמוקעג ןוא ןטַארטעגפַא זיא יז ."ןענעגרה

 ןופ םעדיוב ןפיוא ןגָארטרעבירַא ךיז ,ריפ עלַא ןייגסיורַא ןסָאלשַאב ןבָאה רימ .שינעט

 ןופ ןפיולטנא וצ טייקכעלגעמ א ןקוקטיוא טרָאד ןופ ןוא הריד סרעמזעלק םעד לאירכג

 סע זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ ןוא םעדיוב ןופ טרעיולעג רימ ןבָאה טכַאנ ַא ןוא גָאט א .ןענק ד

 -לעהַאב רעזדנוא ןיא קירוצ ןעגנַאגעג רימ ןענעז -- ןגירקוצסיורַא ךיז ךעלגעממוא זיא

 רעדורב ןיימ ןעוועג זיא סָאד ."אדירפ, :ףור א גנילצולפ רימ ןרעה -- קידנעייג .שינעט

 לרעב ייב ָאטעג ןיא טניווועג טָאה סָאוו ,ןילָאגלַאמ הרפש לדיימ רעקָאדָארָאה ַא ןוא דוד

 רימ זדנוא ייב ןטעבעג טָאה ןוא היח עדליוו ַא יוו ןעזעגסיוא טָאה רעדורב ןיימ .ןַאמרַאב

 .קעילָאל ןוז ןקנַארק ןייז רַאפ טיורב לקיטש ַא ןבעג םיא ןלָאז

 יד ןבָאה לייוורעד .שינעטלעהַאב רעזדנוא ןיא געט רָאּפ א ךָאנ ןסעזעג ןענעז רימ

 ןבָאה ייז יו םעדכָאנ .רעזייה יד ןיא סעגָאלדָאּפ ןסייר ןוא טנעוו ןכערב ןביוהעגנָא םייוג

 ענעטלַאהַאברַאפ ןכוז ןעמונעג ייז ןבָאה ,גיוא ןפיוא ןעוועג זיא סָאװ ץלַא טקיניירעגסיוא
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 ןעמ ןוא הרירב ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ .דלָאג ענעבָארגראפ ןוא תורצוא

 -רָאד 4 ןופרעד טכַאמעג ןוא ךעלייל א ןענופעג טָאה היתב רעטכָאט ןיימ .ןפיולטנַא ףרַאד

 סעקשטַאּפָאק ןוא סעקישָאק ענעטכָאלפעג 3 טכוזעגסיוא טָאה עדירפ .ךעלכיטיּפָאק עשיפ

 ןענעז ,דלעפ ןופ ןעגנַאגעג ןענעז סעטרעיופ יד ןעוו ,ךעלטכַאנרַאפ ,לפָאטרַאק ןבָארג םוצ

 סעקשטַאּפָאק ןוא סעקישָאק יד טימ ,שינעטלעהַאב רעזדנוא ןופ עטרעיילשרַאפ סױרַא רימ

 -טנַא ךיז טָאה ןַאד טשרע .סַאג רעניבָארָאװ רעד טימ ןייג טזָאלעג ךיז ןוא ,טנעה יד ןיא

 ןבָאה רימ רעבָא .לטעטש רעזדנוא ןופ ןברוח רעסיורג רעד ןגיוא ערעזדנוא רַאפ טקעלּפ

 לטעטש ןופ קידנעייגסיורַא .סיוארָאפ ןעגנַאגעג רָאנ ,טלעטשעגּפָא טשינ ץעגרע ןיא ךיז

 רימ ןענעז טכַאנ עצנַאג א ןוא ,ןטסיצילָאּפ עשיניַארקוא ףיוא ןסיוטשעגנַא ךיז רימ ןבָאה

 ףרָאד םעד ךרודַא רימ ןענעז ירפ סנגרָאמוצ .לפָאטרַאק טימ דלעפ א ןיא ןטלַאהַאב ןסעזעג

 סקעז ,עקווודיצארפ ףרָאד ןיא .קצָאסיװ ןייק געוו ןטימ ןייג טזָאלעג ךיז ןוא שטיניטיל

 טָאה רע .יקצערָאקס רעיופ ןטנַאקַאב א וצ ןיירצ רימ ןענעז ,קצָאסיװ רַאפ רעטעמָאליק

 זיא קירוצ געט יירד טימ זַא ,טלייצרעד ןוא ןסע ןבעגעג .ןעמונעגפיוא ךעלדניירפ זדנוא

 יז ןבָאה ,קעװַא םיא ןופ ןענעז ייז יוו םעדכָאנ .הנוי ןוז ןטימ םייח ןַאמ ןיימ ןעוועג םיא ייב

 עכלעוו ,ײצילָאּפ רעשיניַארקוא רעד ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא ןוא טּפַאכעג םיצקש

 .טכַארבעגמוא עדייב ייז טָאה

 דניירפ רעזדנוא ןופ גנוטיילגַאב רעד ןיא ,היתב רעטכָאט ןיימ זיא ,סנגרָאמוצ

 ַאלעב ,לקנָא ןוא עטנַאט ןיימ ייב ןבילברַאפ טרָאד זיא יז .קצָאסיװ ןייק קעווצ ,יקצערָאקס

 ,גרַאוונסע טכַארבעג זדנוא טָאה ןוא ןעמוקעגקירוצ זיא רעיופ רעד .ןַאמלעג לווייפ ןוא

 זיא קצָאסיװ ןיא זַא ,טלייצרעד טָאה רע .ןבעגעג זדנוא רַאפ םיא ןבָאה דניירפ עניימ סָאװ

 זַא ,טגָאזעג ןוא לאטש ןיא זדנוא וצ ןיירַא רעדיוו רעיופ רעד זיא סנגרָאמוצ .קיּור רעייז

 .ןביילב ָאד ןלָאז רימ טשינ ליוו ענייז עילימַאפ יד לייוו ,ןייג ךיילג ןענַאד ןופ ןזומ רימ

 רימ ןעוו ,גָאטרַאפ רעגייזַא 4 םורַא ןעוועג זיא סע .קצָאסיװ ןייק ןייג ןעמונעג ןבָאה רימ

 ,געוו ןפיוא ןפָארטעגנָא ןבָאה רימ סָאװ ,רעיופ א ,לטעטש םוצ טרעטנענרעד ךיז ןבָאה

 עדייב .*? סעקדישז יד וטסריפ ןיהווו, :טגָאזעג ןוא ןיקצערָאקס וצ טעדנעוועג ךיז טָאה

 זדנוא טימ זיא יקצערַאקס ןוא ךיז ןשיווצ טעדוסעג טונימ רֶאּפ ַא ךיז ןבָאה םירעיופ

 גנוטכיר רעד ןופ יירעסיש עקרַאטש ַא טרעהרעד רימ ןבָאה גנילצולפ .רעטייוו ןעגנַאגעג

 וצ סָאװ חוכיוו א טלקיװטנַא ךיז טָאה עדירפ רעטכָאט ןיימ ןוא רימ ןשיווצ .לטעטש ןופ

 רימ ןענעז הרירב-תילב ןוא ,ןרָאוועג םלענ יקצערַאקס זיא חוכיוו םעד ןופ ךשמ ןיא .ןָאט

 .יירעסיש רעד ןופ גנוטכיר רעד ןיא רעטייוו ןעגנַאגעג םַצזנייא

 ,טלייצרעד זדנוא טָאה סָאװ ,עטרעיופ ַא ןפָארטעגנָא רימ ןבָאה לטעטש ןופ דנַאר ןפיוא

 רעד ןיא ןייג ןסייהעג זדנוא טָאה יז .העש עכעלטע ןָא ןיוש טלַאה ָאטעג ןיא יירעסיש יד זַא

 ןעגנַאגעג ןיהַא ןענעז רימ .בוטש ענלצנייא ןַא ןעזעג ןעמ טָאה סנטייוורעד ןופ ּוװ גנוטכיר

 עפַאי לארשי ,ןייטשגנוי לדייז ,רעטכָאט ַא טימ עלַאיב ןופ ץישּפיל לזייר טרָאד ןפָארטעג ןוא

 .קצָאסיװ ןייק הטיחש רעד ךָאנ ןפָאלטנַא ןענעז סָאװ ,רעציװָארבמָאד ךָאנ ןוא ןיז ייווצ טימ

 .לטעטש םוצ קירוצ קעווא ןענעז רימ ןוא ,ןרעג טשינ רעייז טנגעגַאב זדנוא ןבָאה עקיזָאד יד

 .עסקיש רעמַאזנייא ןַא טימ ןגָאװ א ןסקאוועגסיוא דרע רעד רעטנוא ןופ יוו זיא גנילצולפ
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 תעב .ריא טימ ןרָאפטימ ןוא ןגָאװ ןפיוא ךעלקעפ יד ןגיילפיורַא ןסייהעג זדנוא טָאה יז

 זדנוא יז טָאה טציא ןוא ןרָאפרַאפ זדנוא וצ טפָא יז טגעלפ טפַאשרעה רעשיטעיווַאס רעד

 ןבָאה רימ .דלַאװ רעקווודיצארפ ןיא ,זיוה ןיא ךיז וצ טכַארבעג זדנוא טָאה יז .טנעקרעד

 ריא סָאװ טימ טַאהעג טשינ ןיוש רימ ןבָאה םעדכָאנ .געט 10 ןטלַאהעגפיוא ריא ייב ךיז

 ןפַארטעגנָא ךיז ןבָאה רימ ּווו ,דלַאװ ןיא ףיט טריפעגניירַא זדנוא טָאה יז ןוא ,ןלָאצ וצ

 ןרַאגנעדליג עדלָאג יורפ ןייז) ירעזָא ןופ דלעפנעטכיל-רעלדַא ףלָאװ ןופ החפשמ רעד ףיוא

 ןבָאה עכלעוו ,ןדיי רעקצַאסיוו ןעוועג ךיוא ןענעז ייז טימ .(ץיװָארבמָאד ןופ טמַאטשעג טָאה

 זדנוא טימ ןטלַאהעג ךיז טָאה ירעזָא ןופ החפשמ יד .זדנוא ןופ טרעטייוורעד רעטעפש ךיז

 םעד ןטיבעג געט רָאּפ עדעי ןוא דלַאוו ןרעביא טעקנָאלבעגמורַא ןבָאה רימ .ןכָאװ טכַא

 ףיוא ןכוז ןוא דלַאװ ןופ ןייגסיורַא עדירפ רעטכָאט ןיימ ןוא ףלָאװ טגעלפ טכַאנייב .ץַאלּפ

 .ךעלביירשַאבמוא ןעוועג ןענעז קערש יד ןוא רעגנוה רעד .לּפָאטרַאק רעדלעפ יד

% 

 -כילדרעלדַא עילימַאפ רעד טימ ןבעלנעמַאזוצ רעזדנוא ןופ ךֶאוו רעטניינ רעד ףיוא

 -יצארפ ןייק ןייג טזָאלעג ךיז דלעפנעטכיל עדלָאג ןוא עדירפ רעטכָאט ןיימ טָאה ,דלעפנעט

 טייג רע ןעוו טכַאנייב טרַאװעגּפָא םיא ןבָאה ייז .יקצערָאקס דניירפ רעזדנוא וצ עקוווד

 טָאה רע .ףליה ןטעבעג ןוא סיפ יד וצ ןלַאפעג םיא זיא רעטכָאט ןיימ .לַאטש ןיא סיורַא

 רעטָאפ ןייק טשינ ןיוש ןבָאה ייז לייוו ,רעדניק סמייח יבגל בוח א טליפ רע זַא ,טגָאזעג

 -סיורָאפ ןוא דלַאװ ןיא זדנוא וצ ןעמוק טגָאזעגוצ טָאה רע .דניירפ ַא סנייז ןעוועג זיא סָאוו

 טנווָא סנגרַאמוצ .רעטעמַאליק 40 ךרעב זופ געוו א ןכַאמכרוד ןפרַאד ןלעוו רימ זַא טגָאזעג

 .ןיירַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז ןבָאה רימ ןוא ןעמוקעג רע זיא

 עכעלטע ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז רימ ןבָאה לכייט רעקצַאסיוו סָאד ןייגרעבירַא םייב

 ןסָאשעגכָאנ זדנוא ןבָאה ייז .דלַאוו ןרעביא ןטָאשעצ ךיז ןבָאה רימ .ןטסיצילָאּפ עשיניַארקוא

 רימ ןעוו .רענַאזיטרַאּפ ןענעז רימ זַא ,טניימעג ייז ןבָאה םתסה ןמ .ןדנּוװשרַאפ ןענעז ןוא

 ןוא רָאטוכ ַא וצ זיב טריפרעד יקצערַאקס זדנוא טָאה ,ןענופעגּפָא עלַא קירוצ ךיז ןבָאה

 םוצ זיב טריפרעד זדנוא טָאה סָאוו .רעיופ ןטייווצ א ןופ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא זדנוא

 גנילצולפ רעיופ רעד זיא ָאד .סדלעפנעטכיל יד טמַאטשעג ןבָאה סע ןענַאװ ןופ ,ירעזָא ףרָאד

 יד .טרעטייוורעד זדנוא ןופ ךיוא ךיז טָאה דלעפנעטכיל עילימַאפ יד ןוא ןרָאװעג םלענ

 ןענעז רעדניק ייווצ עניימ ןוא ךיא .םירעיופ עטנַאקַאב ןכוז קעווצ ןענעז סדלעפנעטכיל
 .ןיילַא ןבילבעג רעדיוו

 ןזיירפש םימותי ייווצ עריא טימ עמצמ א .טכַאנ עקידנגער עטלַאק ַא ןעוועג זיא סע

 וצ ןוא ןעייג ייז ןיהווו קידנסיוו טשינ ,דלַאוו ןטכידעג ַא ןיא עמַאזנייא ןוא עקירעגנוה

 ןבָאה רימ ןוא ,סנטייוורעד ןופ לרעייפ א ןעלקניפ ןעמונעג טָאה גנילצולפ ,ןעייג ייז ןעמעוו

 ןוא רָאטוכ א ןופ ריט ַא ןיא טּפַאלקעגנָא ןבָאה רימ .גנוטכיר רעד ןיא ןייג טזָאלעג ךיז
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 א ןופ לוק ַא :תולוק ייווצ ןעגנַאגרעד ןענעז זדנוא וצ .ןזָאלניירַא זדנוא לָאז ןעמ ןטעבעג

 סָאװ עטרעיופ ַא ןופ לוק א ןוא ןזָאלניירָא טשינ טעוו רע זַא טהנעטעג טָאה סָאװ ,רעיופ

 םעד ךרוד ךיא לעװ רשפא ןוא תומשנ עכעלקילגמוא יד ןיירַא זָאל, :טהנעטעג טָאה

 יד ןוא ןעוועג רבוג טָאה עטרעיופ רעקנַארק-רעווש רעד ןופ לוק סָאד ."ןרעוו ןפלָאהעג

 טכַאנ יד ןקיטכענרעביא טזָאלעג ןוא ןסעּפָא ןבעגעג זדנוא טָאה ןעמ .טנפעעג ךיז טָאה ריט

 .בוטש יד ןזָאלרַאפ טזומעג רימ ןבָאה סנגרָאמוצ רעבָא ,ןוויוא ןפיוא

 רָאטוכ ןטייווצ א ןופ רעיופ א ייב ןטעבעגסיוא ךיז רימ ןבָאה טכַאנ עקידנעמוק יד

 טקוקעג ןבָאה ייז .םירעיופ ערעדנַא ךיוא ןעמוקעגפיונוצ ךיז ןענעז םיא ייב .טנגעג רעד ןיא

 ריא ; טסיזמוא ךיז טעשטומ ריא סָאוו דָאש א, :טהנעטעג ןוא דיילטימ טימ זדנוא ףיוא

 ןריורפרעד טעוו ריא ןוא רעטניוו וצ טייג סע : ױזַא ןטלאהסיוא טשינ גנַאל יוו ייס טעוו

 יד ץָארט רעבָא ."ןזָאלניירַא טשינ ךיז וצ ךייא טעוו רענייק לייוו ,סעטָאלב יד ןיא ןרעוו

 רערעזָא יד ןיא רעטניוו ןצנאג ַא ןטלַאהעגסיוא ךיז רימ ןבָאה ןעגנוגָאזסיורָאפ עקיזָאד

 ןענעז סע .רעגנעל וליפַא ןעמעוו ייב ןוא ייווצ ןעמעוו ייב ,גָאט א ןעמעוו ייב -- סערָאטוכ

 טשינ לעווש ןפיוא ןוא טניה טימ ןביירטרַאפ זדנוא ןגעלפ סָאוו .םירעיופ עניוזַא ךיוא ןעוועג

 ַא טקערטשעגסיוא זדנוא ןבָאה סָאװ ,עניוזַא ךיוא ןעוועג ןענעז סע רעבָא .ןזָאלפיורא

 וצ (א : ןפלָאהעגיײב טימרעד זדנוא ןבָאה ןרָאטקַאפ ייווצ .טסיירטעג ןוא טנַאה עכעלשטנעמ

 ךיוא ןוא רענַאזיטרַאּפ ןגעוו תועידי ןגָארטרעד םירעיופ יד וצ ןיוש ךיז ןבָאה טייצ רענעי

 ; ןדיי ןענעגרה סָאװ םירעיופ יד ןָא םקונ ךיז ןענעז סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןגעוו

 ןייטשפיוא ןגעלפ רעדניק עניימ ןוא ךיא .טעברַאעג רעווש ץַאלּפ ןדעי ףיוא ןבָאה רימ (ב

 בָאה ךיא .טכַאנ רעד ןיא טעפש זיב ןטעברַא עטסרעווש יד ןָאט ןוא גָאטרַאפ רעגײזַא 3

 ,טעברַא עקיטכיוו רָאג סלַא טנכערעג ייז ייב ךיז טָאה סָאד ןוא ןעניפש טנרעלעגסיוא ךיז

 טעברא עדעי ןָאטעג ןוא לַאטש ןיא ,ןטרָאג ןיא ,דלעפ ןיא ןטעברַא ןגעלפ רעדניק עניימ

 .טייקיסיילפ ןוא טייקנבעגעגרעביא סיורג טימ

 טָאה ,םירעופ יד ייב טסניד עמַאזטעברַא סלַא ןייז ןח-אשונ ןופ קילג םעד ץוח ַא

 ןוז ןיימ ןענופעגּפָא ךיז טָאהיס -- קילג רעסיורג א ךָאנ ןפָארטעג טייצ רענעי וצ רימ

 -פיוא רעזדנוא ןופ רעטעמָאליק 18 ,ןיסאראק ףרָאד ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז טָאה רע .החמש

 ,רעדניק ייווצ טימ יורפ רעשידיי ַא ןגעוו ןלייצרעד טרעהעג טרָאד טָאה רע .טרָא-סגנוטלַאה

 םיא טָאה טקניטסניא רעד ןוא ,עקווודיצארפ ייב סערָאטוכ יד ןיא ףיוא ךיז ןטלַאה סָאװ

 רימ רעבָא ,טנעקרעד ךיילג זדנוא טָאה רע .ןענעז ייז רעוו ןקוקנָא ןייג לָאז רע ןבירטעג

 ,דרָאב רעגנַאל א טימ ןסקַאוואב דליוו ןעוועג זיא רע .ןענעקרעד טנָאקעג טשינ םיא ןבָאה

 זדנוא טימ ןעוועג זיא רע .טרעצעגסיוא ןוא סַאלב וצרעד ןוא ,סעטַאמש טימ ןעגנָאהַאב

 טימ ןעוועג ןַאד זיב זיא סָאװ .םהרבא רעדורב ןגנוי ןייז ןעמונעגטימ טָאה ,העש רָאּפ ַא

 רָאּפ א ךָאנ רעיופ א ייב טעברַאעג טרָאד טָאה רע .ץַאלּפ ןייז וצ קירוצ קעווַא זיא ןוא ,רימ

 םעד ייב ןבילבראפ זיא םהרבא זוז ןיימ .רענַאזיטרַאּפ יד וצ טרָאד ןופ קעװַא ןוא ןכָאװ

 .ךעטסַאפ סלַא רעיופ

 ןעמונעגטימ זדנוא טָאה ןוא החמש זדנוא וצ ןעמוקעג זיא רעטעפש םישדח סקעז טימ

 ןופ ןשטנעמ ןפָארטעג רימ ןבָאה טרָאד .ירעזָא ןופ ןָאיַאר ןיא ,רענַאזיטרַאּפ יד ןיא ךיז וצ



 59 רעדניק יירד עריא ןוא עמאמ עטעוועטַארעגּפָא ןא

 .(רעצינעווראה רעד) םהרבא ןוא הוח ןעניזוק עניימ ןופ רעדניק יירד ךיוא יוו ץיזוָארבמָאד

 טכַארבעגמוא ןוא רעניַארקוא ךרוד דלַאוו ןיא ןרָאװעג טּפַאכעג ןענעז ןעניזוק עניימ
 ןיא רענייא ןוא לארשי ןיא ךיז ןעניפעג ייווצ) טעװעטַארעג ךיז ןבָאה רעדניק יד .ןרָאװעג

 -רענַאזיטרַאּפ ןטימ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה רעדניק ערענעלק ייווצ עניימ ןוא ךיא .(עקירעמַא

 ךיז רימ ןבָאה טרָאד .ןטעברַא עלַא ןָאטעג ןוא טיורב ןקַאבעג ,שעוו ןשַאוועג -- דַאירטָא

 ןוא דלעפנעטכיל עילימַאפ יד ירעזָא ןיא טּפַאכעג ןבָאה "סעצווַאבלוב, יד זא ,טסווורעד

 -מוא ןעמעלַא ייז ןוא ,ןטלַאהעגפיוא טרָאד ךיז ןבָאה סָאװ סעילימַאפ עשידיי ייווצ ךָאנ

 .טכַארבעג

 -וקעג ןענעז רימ .ענרַאס קירוצ טיירפַאב ײמרַא עשיטעיווָאס יד טָאה טייצנשיווצ ןיא

 -רַאבמָאב ךעלקערש ןבָאה ןשטייד יד רעבָא .ןטלַאהרַאפ טלָאװעג טרָאד ךיז ןוא ןיהַא ןעמ

 טכַאמ עשירעטילימ יד .וועיק ןייק ןעגנאלרעד טלָאװעג ךיז ןבָאה רימ ןוא טָאטש יד טריד

 ןיטסאראק ןיא .ןרָאפ רעטייוו טזָאלעג טשינ ןוא ןיטסאראק ןיא ןטלַאהרַאפ זדנוא טָאה

 .טרידרַאבמָאב ךעלקערש ןשטייד יד ןבָאה טרָאד ךיוא ןוא טייצ עצרוק ַא ןעוועג רימ ןענעז

 ןעמוקעגנָא ךָאד רימ ןענעז ןשינרעטַאמ עגנַאל ךָאנ ןוא רימָאטישז ןייק קעווַא רימ ןענעז

 טימ (ץיװָארבמָאד ןופ) ןאטפאק השמ ןוא עזָאר ןפָארטעג רימ ןבָאה טרָאד .וועיק ןייק

 שטשרָאב ןכָאק געלפ ךיא .םישדח 6 ןטלַאהעג ןעמַאזוצ ךיז ןבָאה רימ .עינַאפ רעטכָאט רעייז

 "סעקשטימעיס. ןפיוקרַאפ טגעלפ םרבא ןוז ןיימ ."קרַאמ ןעיירפ, ןפיוא סע ןפיוקרַאפ ןוא

 ןָא טײרדעגמורַא ךיז טָאה עדירפ רעטכָאט ןיימ .ןסע ןפיוא טנידרַאפ רימ ןבָאה ױזַא ןוא

 זַא ,טסווורעד ךיז יז טָאה טרָאד .ענראס ןייק ןרָאפקירוצ ןסָאלשַאב טָאה יז ןוא טעברַא

 וצ ןרָאפעגקעװַא יז זיא -- לָאּפָאטסָאק ןיא טבעל ,ָאריּפַאש עזָאר ,עקניזוק א סרעזדנוא

 ןרָאפעג ךיוא םהרבא ןוז ןיימ זיא קיטייצכיילג .טייצ ערעגנעל א טרָאד ןבילברַאפ ןוא ריא

 ןיא םַאזנייא ןבילבעג ןיב ךיא .ןעמוקעגקירוצ טשינ טייצ ערעגנעל 8 זיא ןוא ענרַאס ןייק

 .רעדניק עניימ ןגעוו טשינרָאג קידנסיוו טשינ ,וועיק

 ךיז ןבָאה יירד עלַא ןוא ,ןענופעגּפָא קירוצ ךיז רימ ןבָאה רעטעפש ןכָאװ רָאּפ ַא טימ

 זיא סָאד .טייצ רָאי א ןטלַאהעגפיוא ךיז רימ ןבָאה טרָאד ,לָאּפָאטסָאק ןיא טצעזַאב

 ןבָאה רימ ּוװ ,ןשינעבעלרעביא-המחלמ יד ךָאנ ,רערעזדנוא ץַאלּפ רעטשרע רעד ןעוועג

 ןטוג א ףיוא טעברַאעג טָאה עדירפ .ךיז וצ לסיב ַא ןעמוקעג ןוא ךעלשטנעמ טניווועג

 .טנידרַאפ ךעלסיבוצ ךיוא ןבָאה ןעמהרבא טימ ךיא ןוא ןטסָאּפ

+ 

 רעגריב עשיליופ ענעזעוועג ןופ עיצַאירטַאּפער יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה טייצנשיווצ ןיא

 ןעדירפ ןעיירפאב טלָאװעג טשינ טָאה לָאּפָאטסָאק ןיא טכַאמ עשיטעיווָאס יד .ןליופ ןייק

 זַא ,טסווועג רעבָא ןבָאה רימ .ןקילג ענעדלָאג טגָאזעגוצ ריא טָאה ןעמ ןוא טעברַא רעד ןופ

 ןבָאה רימ .ןרָאפ וצ טנשקעעגנייא ךיז ןבָאה רימ ןוא לארשי-ץרא ןייק הילע ןַא טייג ןליופ ןופ



 גרעבנזָאר עגייש 560

 רענייש ןוא רעכייר רעייז ַא ןיא טריטרַאווקעגנייא טרָאד ךיז ןוא םָאטיב ןייק טגנַאלרעד ךיז

 ןיא טָאה רע .החמש ןוז רעזנוא ןופ ןרופש יד ןכוז ןביוהעגנָא לכ םדוק ןבָאה רימ .הריד

 ןרעקקירוצ טפרַאדעג ךיז טָאה ןוא ןליופ ןיא טנָארפ ןצנַאג םעד טכַאמעגכרוד טייצנשיווצ

 ,םָאטיב ןיא ןענעז רימ זַא ,טסּוװרעד קילעפוצ ךיז טָאה רע .טנעקשַאט ןייק קלוּפ ןייז טימ

 יד ןיא -- זדנוא וצ ןעמוקעג ,יימָאלֶאק ןופ ,טרעבלעה ןרהא ,רבח ַא סנייז טימ רע זיא

 ןעוועג זיא דיירפ ןיימ ןוא זדנוא טימ ןבילברַאפ ןיוש ןענעז ייז .ןרידנומ עשיטעיווָאס

 .סיורג רעייז

 ווָאסעלק ,ענטיקָאר ,ענרַאס ,ענזערעב ןופ עטנַאקַאב ןפָארטעג רימ ןבָאה םָאטיב ןיא

 ןטלַאהעגנָא ןוא ןעמַאזוצ ןטלַאהעג טייצ עסיוועג ַא ךיז ןבָאה רימ ןוא ,לָאּפָאטסָאק ןוא

 -דניירפ יד זַא ,טזָאלעגסיוא רעבָא ךיז טָאה רעהכַאנ .ךיז ןשיווצ ןעגנּויצַאב עכעלדניירפ

 רעפסָאמטַא יד .הבוט ןייז רָאנ טכוזעג טָאה רענייא רעדעי .טליקעגּפָא טרעוו טפַאש

 ךיז ןבָאה וצרעד .ךעלנייפ ןרָאװעג זיא ןצרַאה ןפיוא ןוא טגנערטשעגנָא ןרָאװעג זיא

 ןיא .ןדיי עטעװעטַארעג יד ףיוא ןטימעסיטנַא עשיליופ ןופ ןלַאפרעביא יד ןרעמ ןעמונעג

 ןבָאה רימ .ןדיי ייווצ ןסָאשרעד ,טפעשעג ַא ןיא ,גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןעמ טָאה אפוג םָאטיב

 רימ .לארשי-ץרא ןייק ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ סעפורג יד טימ ןליופ ןזָאלרַאפ וצ ןסָאלשַאב

 רעדניק ןוא עגנוי ,עטלַא -- ןשטנעמ 350 ךרעב ןופ עפורג ַא וצ ןרָאװעג טלייטעגוצ ןענעז

 -וקעגנָא זיא יז זיב ךיירטסע ןוא עיקַאווָאלסָאכעשט ךרוד געוו םעד טכַאמעג טָאה סָאװ --

 רעקילדנעצ ןייג ןוא טכַאנייב ןכַאמכרוד רימ ןגעלפ ןצענערג יד .עילַאטיא ןייק ןעמ

 ןיא טכַאנ עצנַאג ַא ןעגנַאגעג רימ ןענעי עילַאטיא ןייק ךיירטסע ןופ .סופוצ רעטעמַאליק

 טָאדלָאס א ,לארשי-ץרא ןופ רוחב רעקירָאי-21 ןא .ןפלַא יד ןופ ןציפש עטיינשרַאפ יד

 ,ליטש ןעגנַאגעג ןענעז רימ .געוו םעד ןיא טריפעג זדנוא טָאה ,עדַאגירב רעשידיי רעד ןופ

 םירוסי יד ןוא טעשטוקרעד זדנוא טָאה רעגנוה רעד .ןרעה טשינ ןעמ לָאז ערַאּפ ןייק זַא

 ןיא קידנגָארט ,עקידנגייווש ןוא עטסנרע ןעגנַאגעג זיא ןעמ רעבָא .סיורג ןעוועג ןענעז

 ןקילייה םוצ ןייז-לגר-הלוע ןופ טכילפ עקילייה ַא ןליפרעד רימ זַא ,ןייזטסווואב םעד ןצרַאה

 -ציא זיב עלַא ןקידנע ךעלדנע ןיוש ךיז ןלעוו געוו םעד טימ זַא ,טביולגעג טָאה ןעמ .דנַאל

 םישדח רָאּפ ַא טרעיודעג טָאה עילַאטיא ןייק ןליופ ןופ געוו רעד .םירוסי ןוא תורצ עקיט

 -דנעצ ףיוא ןוא סרעגַאל ענעדישרַאפ ןיא טרעגלַאוועג ךיז טייצנשיווצ ןיא ןְבָאה רימ ןוא

 .טרעהעג טשינ רעירפ לֶאמנייק זבעל ןיימ ןיא בָאה'כ עכלעוו ןגעוו סעיצאטס רעקיל

 -עטילימ רענעזעוועג ַא ןיא ,עּודאפ ןיא געט ןעצ ןסעזעג רימ ןענעז עילַאטיא ןיא

 ןופ רעגַאל ַא -- ענָאמערק ןייק טריפעגרעביא ודנוא ןעמ טָאה ךָאנרעד ,עמרַאזַאק עשיר

 רעטנוא ןענופעג ךיז טָאה רעגַאל רעד .ןַאמ 2000 רעביא טלייצעג טָאה סָאװ ,םיטילפ

 ץכעוטנָא ,טנַאוועגטעב ןגירקעג ןבָאה ןשטנעמ יד .ץנעגַא רעשידיי רעד ןופ טכיזפיוא רעד



 1 רעדניק יירד עריא ןוא עמַאמ עטעוועטַארעגפַא ןא

 ןלַאגעלמוא ןַא ףיוא ןרעוו וצ טקישעגּפָא ייר רעד ףיוא טרַאוועג טָאה ןעמ ןוא גרַאוונסע ןוא

 רעביא ןגולפסיוא טכַאמעג ןבָאה רעניווונייא עקיטרָא יד ןופ ךס ַא .לארשי-ץרא ןייק ןפוא

 טימ ןוא ךיז ןשיווצ "סענזיב, טכַאמעג ןבָאה ךס ַא ןוא הנידמ רעשינעילַאטיא רענייש רעד

 ןסינעג וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג טשינ ןוא ןרָאװעג קנַארק טרָאד ןיב ךיא .רענעילַאטיא יד

 ןעוועג ךיא ןיב טייצ שדוח ַא) רעגַאל ןיא ןסעזעג טייצ עצנַאג יד ןיב'כ .ןגולפסיוא יד ןופ

 .(רעגַאל םעד רעסיוא עירָאטַאנַאס א ןיא

 רָאי ןיא לארשי-ץרא ןייק ןעמוקעגנָא זיא סָאװ ,עקרתסא רעטכָאט ןיימ טָאה לייוורעד

 טָאה ןאמ ריא .ריא וצ זדנוא ןעגנערבוצּפָארַא ןעגנוגנערטשנָא ןכאמ ןעמונעג ,9

 ענייז וצ ןענַאטשעגוצ זיא רע ןוא "פמעק, ןשירעטילימ ןשילגנע ןַא ןיא טעברַאעג

 -גנע יד ןבָאה ,םישדח עגנַאל ךָאנ ,ךעלדנע .ןפלעה םיא ןלָאז ייז זַא רעדנעלגנע עטנַאקַאב

 ,םהרבא ןוז ןטסגניי ןיימ רַאפ ןוא רימ רַאפ טַאקיפיטרעס א ןלייטוצוצ טקיליוואב רעדנעל

 רָאי 1946 ילוי ןיא .עדירפ רעטכָאט ןוא החמש ןוז ןיימ טימ ןדיישעצ טזומעג ךיז בָאה ךיא

 .לארשי-ץרא ןייק ףיש ַא טימ ןעוועג הלוע ךיא ןיב

 רעגייזַא 4 םורַא ןעוועג זיא'ס .הפיח ןייק ןעמוקעגנָא רימ ןענעז עזייר געט 5 ךָאנ

 ןוא דנַאל ןקילייה ןופ סעגערב יד ןגיוא ענעגייא עניימ טימ ןעזרעד בָאה'כ ןעוו .גָאטרַאפ

 זעמוקעג ךיא ןיב ךעלדנע -- ןרערט ןופ םי א ןסָאגַאב ךימ טָאה ,הפיח ןופ ךעלרעייפ יד

 ...םייה ַא

 ןבעגעגסױרַא ,עזאמלפראפ סחנפ ןַאזיטרַאּפ רעציווָארבמָאד ןופ ג'א גנוקיטעטשַאב עקילייווטייצ
 ם"דא םעד זַא .טגָאזעג טרעוו גנוקיטעטשַאב רעד ןיא .עניארקוא ןופ בַאטשירענַאזיטרַאּפ םעד ךרוד
 רעד ןופ ןַאזיטרַאפ םעד, נ"א (לּפַאטש ןטשרע) לַאדעמ-גנונכייצסיוא ןַא ןרָאװעג טלייטעגוצ זיא
 סָאװ ,טייקטסיירד ןוא טומ רַאפ ןרָאװעג ןבעגעג זיא לַאדעמ רעקיזָאד רעד ."המחלמ"דנַאלרעטַאפ
 ,ןטנַאּפוקָא עשיטסישַאפ-שיטשטייד יד ןגעק ןפמַאק-רענַאזיטרַאּפ יד תעב ןרָאװעג ןזיוועגסיורַא ןענעז



 (וזיוועל) רעלאיב הרובד

 עראנ א טכוז סאוו זיומ א יוו

 ןרעטצניפ םענעי ןיא ,לּפָאק רעדורב ןיימ זדנוא וצ טגָאזעג טָאה -- "ןפיול רימָאל,

 םעל טלמַאזעגפיונוצ ךיז ןבָאה לטעטש ןופ ןדיי עלַא ןעוו ,ב"שת לולא ג*י ,ךָאװטימ

 יד רַאפ ןעמַאמ רעד ןוא ןטַאט םעד טּפַאכעגנָא ןבָאה רימ .שרַאמ ןטצעל םוצ טַארנעדוי

 .(עינווָארטקעלע סנאמראב עבייל ןופ) ןדיי ליפ ךָאנ טימ ןעמַאזוצ ןפיול ןביוהעגנָא ןוא טנעה

 .ןפיול וצ ןיהווו קידנסיוו טשינ ,זיוהטכעש ןופ טפיולטנַא סָאװ סקָא ןַא יו ןפָאלעג ןענעז רימ

 ןעוועג ןענעז סרעפרעק עטיוט .פעק ערעזדנוא רעביא ןטָאשעג ךיז טָאה ןליוק לגָאה א

 רעדייא עציילפ ןיא ליוק א רעסעב .טפיול ןעמ ,טשינ טקוק ןעמ .סיפ יד רעטנוא טיירפשעצ

 .טנעה סרעדרעמ ןיא טייהרעקידעבעל ןלַאפניירַא

 קידנפרַאווַאב ,ייז ןעיירש -- *יניָאב ָאד, :זדנוא ןלַאפַאב ךעלמיצקש עניילק הנחמ ַא

 יד ,ןכַאז עלופטרעוו ןוא גנוריצ קירוצ ןפרַאוו רימ .רעצלעה טימ ןוא רענייטש טימ זדנוא

 רעפורק ןיא ןעמוקעגנָא רימ ןענעז ױזַא .געוו םעד ןפיולכרוד ןזָאל זדנוא ןלָאז ךעלמיצקש

 ,דלַאװ

 -עגנָא ןבָאה תולוק עקידנסײרצרַאה .ןייוועג ךעלרעמָאי א ךיז טגָארט דלַאװ ןרעביא

 ןייא ןייק .ןעגנַאגרעד טשינ ייז ןענעז ןיהַא טרָאד רעבָא ,ןעלמיה יד זיב ללח םעד טליפ

 רעוו ןוא דניק ַא םענעי ,יורפ יד טלעפ םעד .דלַאװ ןיא ץנַאג ןעמוקעגנָא טשינ זיא החפשמ

 ןפַאש וצ ןָא ךיז ןביוה דלַאװ ןיא .םירבח ןוא עטנַאקַאב טכוז ןעמוקעג ןיילָא רָאג זיא'ס

 -- ןטלַאהַאב וצ ךיז ּווו ךָאל רעסעב ַא טכוז ,ךעלעזיימ יוו טקנופ ,עּפורג עדעי .תוצובק

 ןדליב םייב ןוא ."ץראה ץורעל ומוקב 'ד דחפ ינפמ רפע תוליחמבו םירוצ תורעמב ואבו,

 -במָאד ןופ רחוס-דלַאוו ַא ,ל*ז .מ .א טייטש טָא .סעידעגַארט ּפָא ךיז ןליפש ,סעּפורג יד

 ,עיצקעס ןיימ ןיא ,שינעטלעהַאב רעכיז ןוא טוג ַא בָאה ךיא :זדנוא וצ טגָאז ןוא ,ץיװָאר

 .מ ליוו ןדעי טשינ רעבָא .ןָאט טשינ סטכעלש ןייק רימ ןלעוו ייז -- םייוג עניימ ייב

 טמענ רע ןעמעוו עכעלקילג יד ןופ ןענעז םעדייא סקושטניפ ןוא סעלק רעזייל .ןעמענטימ

 רערעכיז רעד ןיא ןייגטימ ןליוו עכלעוו ןעיורפ ייווצ .דלָאג ןוא טלעג רעייז בילוצ טימ

 זדנוא רַאפ עװַאנַאק א ןיא ךעלרעדניק עניילק ייווצ ערעייז ןיירָא ןפרַאוו ,שינעטלעהַאב

 ןרעכיז םוצ רעבָא .מ ךָאנ ןפיול ךיז ןזָאל עקינייא ךָאנ ןוא ןעיורפ יד .ןגיוא יד ןיא

 ייז םייוג ןבָאה ,רעטעמ טרעדנוה עכעלטע קידנפיולפָא .ןעגנַאגרעד טינ ייז ןענעז ץַאלּפ

 -רעד ןעמעלַא םישק םייוניע ךרוד ןוא טַאהעג ןבָאה ייז סָאוו ץלַא ןעמונעגוצ ,ןלַאפַאב

 .טעגרה

 יורפ ןייז ,קצָאסיװ ןופ ןיוועל קילעז ןופ דליב סָאד ןגיוא עניימ רַאפ טייטש טָא

 רָאי 6 .רעטסטלע רעד) עלעבייל :ןעמענ יד קנעדעג ךיא .ךעלעגניי יירד יד ןוא עקניח

 םיצקש יד ןבָאה דלַאוו ןיא קידנפיול .(ךרעב רָאי ַא ןופ) עלהמלש ןוא עלעקלַאצ ,(ךרעב

 ןוא ךעלעכיש יד ךעלרעדניק יד ןופ טּפעלשעגּפָארַא קילעז טָאה .געוו םעד ייז טלעטשרַאפ

 -רָאב ןוא עטעקַאנ .ןזָאלכרוד ייז ןלָאז ייז ,םיצקש יד ןפרָאוועגוצ סָאד ןוא ךעלעטנַאמ יד
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 3 ערָאג א טכוז סָאוו זיומ א יוו

 טשינ םיא טָאה עפורג םוש ןייק רעבָא ,דלַאװ ןיא טכַארבעג ךעלרעדניק יד רע טָאה עסעיו

 יוו 1 טצַאלּפעג טשינ ץרַאה סָאד טָאה יוזַא יוו .ךעלרעדניק יד בילוצ ןעמענפיוא טלָאװעג

 טולבי'ס טעקאמסעג געט ייווצ ןבָאה ךעלרעדניק יד 1 ןבעל טלָאװעג ךָאנ ןַאד ךיז טָאה ױזַא

 ןבָאה ךעלעפוע עניילק יד .ןסע ןטעבעג טשינ ןוא טנייוועג טשינ -- ךעלרעגניפ ערעייז ןופ

 .ןגיוא יד ןיא ןעמַאמ רעד ןוא ןטַאט םעד קידנקוק ,עגַאל יד טליפרעד וויטקניטסניא

 טרָאד םייוג עטנַאקַאב ערעזדנוא -- יורפ ןייז וצ קילעז טגָאז -- קצָאסיװ ןייק ןייג .רימָאל;

 יז .*ךעלרעדניק יד ןופ רעצ םעד ןעזוצ רעמ טשינ ןָאק ךיא ןפלעה רשפא זדנוא ןלעוו

 .טרעהעג טשינ ןוא ןעזעג טשינ ייז ןעמ טָאה רעמ רעבָא ,קצָאסיװ ןייק קעװַא ןענעז

 -רעדניק עניילק ערעייז טימ טָאטש ןיא ןייגוצקירוצ ןסָאלשַאב ןבָאה ןעיורפ ייווצ ךָאנ

 ןבָאה ןוא דלַאוו ןיא געט ייווצ ןעוועג ןענעז ייז .ץעווש לחר ןוא וואסוטַאמ עבויל : ךעל

 רימָאל ,ךעלרעדניק יד טימ ןרעטַאמ ךיז רימ ןפרַאד סָאוו, .געווסיוא ןייק טַאהעג טשינ

 טגָאזעג טָאה -- "ןפלעה זדנוא ןלעוו סָאװ םייוג עטנַאקַאב ןפערט רימ ןלעוו רשפא ; ןייג

 .ןרָאװעג ןדנּוװשרַאפ ןענעז ןוא קעװַא ןענעז ייז .ווַאסוטַאמ עבויל

 ןטירד ןפיוא .דלַאװ ןיא ןביילב וצ ןסָאלשַאב ןבָאה סעפורג עכעלטע ךָאנ ןוא רימ

 טימ ןעמוקעג ןענעז ייז .םייוג עדנַאב ַא ךרוד ןרָאװעג טלגנירעגמורַא רימ ןענעז גָאט

 ןוא םינונחת טימ .ןענעגרהסיוא ןעמעלַא טלָאװעג ןוא םירישכמ עפמעט ערעדנַא ןוא קעה

 יד ,ןכַאז יד ןגױצעגּפָארַא ןעמעלַא זדנוא ןופ ןבָאה ייז .ןטעבעגּפָא ךיז רימ ןבָאה ןענייוועג

 זַא קידנעעז .שעװטכַאנ ןיא זיולב ןעיורפ יד ןוא ןזיוהרעטנוא יד ןיא זיולב ןזָאלעג רענעמ

 זיא זדנוא טימ .דלַאװ םעד ןזָאלרַאפ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ,רַאפעג יד זדנוא ףיוא טקָאל סע

 יירד ערעייז טימ ,עינזופ ןופ להוח בייוו ןייז ןוא רעצינוואראה רעד קישטמהרבא ןעוועג

 זעוועג ךיוא זיא זדנוא טימ .עינזופ ןייק קעווא רימ ןענעז גַאלשרָאפ רעייז טיול .רעדניק

 רעינזופ ןופ גרעב יד ןיא טעקנָאלבעג ךיז רימ ןבָאה םישדח 7 .גרעבנעזייא עקנעיכ

 ןייג רימ ןגעלפ טכַאנייב .סערָאנ ערעזדנוא טשיוטעג רימ ןבָאה געט רָאּפ עדעי .טנגעג

 ןעוועג ןענעז טרָאד ןופ רעטעמָאליק ןבלַאה א .ןיבָארָאװ רעטניה לפָאטרַאק סעצּפָאק יד וצ

 וצ ןעמענסיורַא ,רעבירג יד ןבָארגפיוא רימ ןגעלפ לגענ ןוא רעגניפ יד טימ .ןשטייד יד

 .הנילמ רעזדנוא וצ קירוצ שינרעטצניפ ןיא טכַאנייב ןייג ןוא לּפָאטרַאק ךעלקעז עבלַאה

 רימ זַא ,ןטכוד ךיז טגעלפ'ס ןוא ,קידנעייג ןשטילגסיוא ךיז רימ ןגעלפ לֶאמנייא טשינ

 טפָאהעג ץלַא טָא ןעמ ןוא ןעשטומ ךיז רימ ןגעלפ ױזַא .רעמ ןייטשפיוא טשינ ןיוש ןלעוו

 יד טימ זיולב לייוו ,טכעלש ןליפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעטַאפ ןיימ זיב .סרעסעב ףיוא

 ןופ ןרָאװעג ןלָאװשעג זיא רע .ןעמוקסיוא טנָאקעג טשינ רע טָאה לפָאטרַאק עכעלטע

 -עגסיוא טָאה רע זיב םירוסי ןיא געט 8 טעשטומעג ךיז טָאה ןוא טלעק ןופ ןוא רעגנוה

 -סנבעל רעד ףיוא קידנקוק טשינ ,לּפָאק רעדורב ןיימ .(ג"שת טבשב ַא"י) המשנ ןייז טכיוה

 יוו ןטַאט םעד ןעוועג רבוק טָאה ןוא ןשטנעמ ןינמ א טכַארבעג ןוא קעװַא זיא רַאפעג

 .לדלעוו רעינזופ ןיא קירעהעג

 םענייז טימ (רעינזופ א ךיוא) קישטיב רשֶא זדנוא וצ טמוק ןגרָאמירפ םענייש ַא ןיא

 זיא טרָאד רעבָא .החפשמ ןייז טימ קצָאסיוו ןייק ןפָאלטנַא רעירפ זיא רע .לגניי ַא

 טָאה ,עלהאל ,עלעדיימ ןטימ ,עינָאס ,ענייז יורפ יד ןוא ןידה-םוי רעד ןעמוקעגנָא ןיוש



 (יוועל) רעלאיב הרובד 564

 ןוא טעװעטַארעג סנ-יפ-לע ךיז ןבָאה לגניי ןטימ רשָא .קצָאסיװ ןיא טכַארבעגמוא ןעמ

 ןוא ,ןרָאװעג טרעסערעגרַאפ עּפורג רעזדנוא זיא םורַא ױזַא .זדנוא וצ ןעמוקעג ןענעז

 טימ להוח זיא ,םעדכָאנ ץרוק רָאג רעבָא .רעדורב םעד ךיוא ךיז טימ ןיוש טָאה להוח

 עכעלטע ןיא .סעדָאגַאי עטיור לסיב א ןביילקנָא עקדוב ןופ ןעגנַאגעגסױרַא ןקישטמהרבא

 .געוו רעטצעל רעייז ןעוועג זיא סָאד ןוא ,סָאש א טרעהרעד רימ ןבָאה רעטעפש טונימ

 ןבָאה רימ .זדנוא טימ ןוא רשֶא רעטעפ רעייז טימ ןבילברַאפ ןענעז רעדניק יירד ערעייז

 ,ןטרָאד ןופ ןגָארטעגרעביא ךיז רימ ןבָאה ,םייוג יד טנַאקַאב זיא ץַאלּפ רעזדנוא זַא ןעזעג

 .ןקיטכענ עקדוב ןיא ןעגנַאגעג רימ ןענעז טכַאנייב ןוא טרָא םעד ןטיבעג רימ ןבָאה גָאטייב

 .ןעגנַאלש טימ לופ ,דרע רעד ףיוא רעגעלעג ַא ןעוועג זיא סע

 ,ירפרעדניא קיטנוז א ןיא ,לֶאמנייא .םייוג עטוג ךיוא ןפָארטעגנָא רימ ןבָאה ךָאד

 .סיורג זיא טסָארפ רעד ,טבש שדוח זיא'ס .דלַאוו ַא ןיא עקדוב ןופ ןבילקרַאפ ךיז רימ ןבָאה

 טָאה ןעמ .סָאװ ןעוועג טשינ זיא ןסע .ךיז ןעמערַאוו רימ ןוא רעייפ ַא טכַאמעג ןבָאה רימ

 ,דלעפ ןיא סיורַא ייג ןוא ףיוא ךיז ךיא בייה .ןסע םוצ סעפע ןכוז ןייג טַאהעג ארומ ןיוש

 סע ןוא םוא ךיז קוק ןוא ייג ךיא .לפָאטרַאק ענעריורפעג עכעלטע ןעניפעג ךיא לעוו רשפא

 ןוא לפָאטרַאק עכעלטע ןענופעג תמאב בָאה'כ .טשינ ךימ טעז רענייק זַא רימ ךיז טכוד

 רעבָא ,דלָאוו םייב ןיוש ןיב ןוא קירוצ ייג ךיא .ןבעל סָאד ןטלַאהרעד וצ ןעמַאווש לסיב א

 טנגעזעג ךיילג ךיז בָאה ךיא .*! יִאטס אקווַאדישז, : טיירש רעצעמע יוו ךיא רעה גנילצולפ

 רימ וצ טייג .ןייטש ביילב ךיא .ןרעווּוצנָא סָאוו טשינ ןיוש ךָאד בָאה ךיא ,ןבעל ןיימ טימ

 .ןָאט טשינ סטכעלש ןייק רימ טעוו רע ,ןקערש טשינ ךיז לָאז ךיא זַא ,טגָאז ןוא יוג ַא וצ

 ןיימ ןריולרַאפ בָאה ךיא זַא ,םיא ךיא גָאז .ךיז ןעניפעג רימ ּווו רע טגערפ ךָאנרעד

 : רימ רע טגָאז .טעשודנָאלברַאפ בָאה ןיילַא ךיא ,םענייק ןופ טשינ סייוו ךיא ןוא עינַאּפמָאק

 רעייא וו יונעג סייוו ךיא ,ךיז טניפעג ריא ּוװ טשינ סייוו ךיא זַא ,טשינ ןיימ,

 טימ ןפלעה ךייא לעוו ךיא ,ןָאט טשינ סטכעלש ןייק ךייא לעוו ךיא רָאנ ;זיא עקדוב

 ךיא זַא ,סניימ הנעט ךיא ? ךייא וצ ןעמוקנָא סע טעוו יוזַא יוו רָאנ ; ןענָאק לעוו ךיא סָאװ

 יד ןשיווצ ָאד ןגיילניירַא לעוו ךיא ,סָאוו וטסייוו, : רימ וצ רע טגָאז .ןיילָא ענייא ָאד ןיב

 קעווא זיא רע ןוא ."ןעמענוצ סָאד וטסעוו טכַאנרַאפ ןעמוק טסעוו וד ןוא ןסע לקעפ ַא סעזָאל

 .גרַאוונסע לקעפ סָאד ןכוז ןעגנַאגעג טשינ זדנוא ןופ רענייק זיא טכַאנרַאפ .עיַאטָאלָאז ןייק

 רימ ןרעה .ךיז ןעמערַאװ ןוא רעייפ םייב עלַא ןציז רימ ,ירפ ץנַאג סנגרָאמוצ ףיוא

 ןעוועג זיא סָאד .עקדוב רעד ןופ ךָאל ןכרוד ןיירַא ךיז טלגנעלש רעצעמע יוו גנילצולפ

 טגָאז -- "ןפָארטעג ןטכענ בָאה ךיא סָאװ ,עקווָאדישז יד ךוז ךיא, .יוג רעקיטכענ רעד

 ,טיורב :גרַאװנסע טימ לקעּפ ַא טגנַאלרעד רימ טָאה רע .ןפורעגּפָא ךיז בָאה ךיא .רע

 זדנוא רע טָאה קיטנוז ןטייווצ םעד .עקרעשטַאז ףיוא לעמ ,סעילָאסַאפ ,ךלימ ,לפָאטרַאק

 זַא ןעזעג טָאה רע .סעטאמש טימ סעלאטסאפ רָאּפ ייווצ וצרעד ןוא ןסע טכַארבעג רעדיוו

 זיא רע זַא ,ןעזעג ןבָאה רימ .טסָארפ ןסיורג םעד ןיא עסעוורָאב ַא טושּפ ןעוועג ןיב ךיא

 .ופלעה וצ זדנוא ןענַאטשרַאפ רע טָאה סעפע סָאוו ,םיא רימ ןגערפ .םימשה ןמ חילש ַא שממ

 ןוא רעטסיולק ןיא ךיז טניפעג רע סָאד טמולחעג ךיז טָאה םיא זַא ,זדנוא רע טלייצרעד

 ךיא סָאװ ןעקנעדעג טסלָאז, : עקשויטַאב רעד ןָא םיא וצ ךיז טפור םעד ןיא .ךיז טעילָאמ
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 ןפלעה םיא וטסלָאז ,ףליה ןיא ךיז טקיטיינ סָאװ ןפערט טסעוו וד שטנעמ ןכלעוו ,ריד גָאז

 טקישעגּפָארַא טסיב וד זַא -- רימ וצ רע טגָאז -- עז ךיא; ."ןענָאק טסעוו וד סָאװ טימ

 ,*גנַאלרַאפ סטָאג ןייז םייקמ לָאז ךיא ידכ למיה ןופ ןרָאװעג

 ןביוחעגנָא ךיז ןבָאה סע זיב .ןבעל םייב ןטלַאהרעד טושפ זדנוא רע טָאה טייצ קיטש ַא

 -עגפיוא טָאה ןוא ןגירקעג ארומ רע טָאה ןַאד .סעצווָאבלוב יד ןופ סעפורג יד ןריזינַאגרָא

 .זדנוא וצ ןעמוק וצ טרעה

 ןגעוו ןיוש טסייוו ןעמ ,רעגרע טרעוו עינזופ ןיא עגַאל יד זַא ןעזעג ןבָאה רימ ןעוו

 ךיז ןבָאה רימ .עינזופ ןופ רעטעמָאליק 8 ,ףרָאד טייווצ א ןיא קעוַא רימ ןענעז ,זדנוא

 יד ןופ טרעהעג ןיוש ןעמ טָאה םורַא ןוא םורַא לייוו ,דלַאװ ןפיט ַא ןיא ןבילקרַאפ טרָאד

 זדנוא וצ ןענעז ןַאד .ןדיי ןכוז רעדלעוו יד רעביא םורַא לעיצעּפס ןעייג ייז זַא .סעצווַאבלוב

 ריא טימ ,יורפ סראטאמש םעד לדוי ,ןאמשיפ עשטנַאכ :עכעלקילגמוא ייווצ ךָאנ ןעמוקעג

 .ןפָאלטנַא ןענעז ייז רעייפ א רַאפ סָאװ ןופ טלייצרעד זדנוא טָאה יז .עקיש ןוז ןרעגניי

 עקדוב רעקידרעירפ רעייז ןיא ןזָאלעגרעביא ןוא ןסע ןכוז ןעקיש טימ ןעגנַאגעג זיא יז

 ַא ןוא קילומש ןוז רערעטלע רעד ןוא להרובד לרעטכעט עטסטלע'ס) רעדניק יירד ערעייז

 עשטהנח ןעוו .ץיװָארבמָאד ןופ ןאמשיפ השמ ןעוועג ךיוא זיא עקדוב ןיא ייז טימ .(עלעדיימ

 -עגסיוא ןבָאה ייז סָאוו גרַאוונסע לסיב א טימ ףרָאד ןופ קירוצ ןעגנַאגעג ןענעז עקיש ןוא

 וצ ןעמוק ייז ןעוו .עקדוב רעייז ןופ ךיור ַא טייג סע זַא סנטייוורעד ןופ ייז ןעעז ,טלטעב

 טגיילעגפיורַא ייז טָאה ןעמ .םַאלפ ןייא טימ ןענערב ריפ עלַא יוו דליב א ייז ןעזרעד רעטנענ

 עשטהנח .ןדנוצעגרעטנוא ןעמעלַא ייז ןעמ טָאה טייהרעקידעבעל ןוא ןטייווצ ןפיוא םענייא

 דלַאוו ןיא לדייב םעל ןעוועג רבוק ןוא רענייב סנעמעלַא ןבילקעגפיוא ןבָאה עקיש ןוא

 .תומשנ יד טימ םיוק זדנוא וצ ןפיול וצ ןעמוקעג ןענעז ייז .ץיווארבמָאד רעטניה

 ןעגנערב ןוא רעדלעפ עקימורַא יד ףיוא ןענעבנגרַאפ ךיז רימ ןגעלפ טכַאנייב

 לָאמ ייווצ ,ןשטנעמ א ףיוא לפָאטרַאק יירד וצ ןקַאבּפָא טגעלפ ןעמ .לפָאטרָאק ךעלסיבוצ

 ,טַאהעג ארומ רימ ןבָאה ןסע ןכוז טפָא ןייג ןוא ,רעגרע ןעוועג זיא עגַאל יד ןעוו .גָאט ַא

 ,לֶאמנייא קנעדעג ךיא .ןגעלעג ןטרָאד ןוא סעזָאל ןופ לדייב א טלעטשעגפיוא רימ ןבָאה

 עסיורג ןעוועג ןַאד ןענעז סע .לדייב ןופ ןעגנַאגעגסױרַא טשינ רימ ןענעז טייצ געט 8 זַא

 .זדנוא טימ ןייז טשינ לָאז סע סָאװ ,ןייגסיורַא טשינ ןסָאלשַאב ןבָאה רימ ןוא סנגער

 ףיוא ןענעז ןכַאז יד ,רעסַאוו ןיא געט 8 ןגעלעג ןענעז רימ .חספ רַאפ ןעוועג זיא סע

 ןגיל ןעמ ןָאק גנַאל יוו .ןייגוצסיורַא טַאהעג ארומ ןבָאה רימ ןוא ןרָאװעג טליופעצ זדנוא

 ? רעדניק עניילק טימ ןסע ןָא

 ױזַא -- ןייז טעוו סָאוו, : ןרשָא וצ לּפָאק ןָא ךיז טפור ,טכעלש רָאג ןעוועג זיא סע ןעוו

 רַאפ שטָאכ ןסע סעפע ןגירק ןבעגנייא זדנוא ךיז טעוו רשפא ,טיוט רעד ױזַא ןוא טיוט רעד

 רע זַא ,טגָאז לגניי סרשָא ךיוא .עינזופ ןייק ןייג וצ ןסָאלשַאב ןבָאה ייז ןוא ."רעדניק יד

 ןעוועג זיא סָאד .ןעמוקעג טשינ קירוצ ןיוש ןוא קעװַא יירד עלַא ןענעז ייז .ןייגטימ טעוו

 ןפרָאװעגנײרַא ןוא ןטייק ןיא טעווָאקעג ,טּפַאכעג ייז טָאה ןעמ .ג"שת רייא ןיא געט ייווצ

 ןפיול ןזָאלעג ךיז ןוא ןסירעגסיורַא ךיז ,ןטייק יד ןסיבעצ ייז ןבָאה טכַאנייב .עדוב ַא ןיק

 רעדיוו ייז טָאה ןעמ .רעניַארקוא ןופ עוואטסַאז א ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז ןבָאה ייז זיב
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 -עגנייא ייז טָאה ןעמ .ןביירשַאב וצ טשינ זיא'ס זַא םירוסי עכלעזַא ןָאטעגנָא ןוא טּפַאכעג

 .תואשמ אליק רעט-100 טימ ןדָאלַאב ןגָאוו םעד טפעלשעג ןבָאה ייז ןוא ןגָאװ ןיא טנאפש

 .ןעוועטַאב ייז לָאז ןעמ זַא םייוג עטנַאקַאב ענייז ייב ןטעבעג ךיז טָאה רעינזופ רעד רשֶא

 -סיוא ןבָאה ייז זיב .טייהרעקידעבעל םירבא רעקיטש ןטינשעג ייז ןופ ןעמ טָאה רעהכַאנ

 .ד"יה .תומשנ ערעייז טכיהעג

 םעיינ ַא טכוזעג ךָאנרעד ,טייצ עצרוק א טרָא ןקידרעיר פ םעד ףיוא ןבילבעג ןענעז רימ

 ןופ טייוו טשינ זַא ,העידי ַא ןעגנַאגרעד זדנוא וצ זיא'ס .ןטלַאהוצפיוא ךיז ּוװ ץַאלּפ

 זַא ןרָאװעג ריווועג עקַאט ןוא ןכוז ייז קעװַא רימ ןענעז .רענַאזיטרַאּפ ךיז ןעניפעג זדנוא

 ןעוועג ןוא רענַאזיטרַאּפ יד טכוזעגּפָא ןבָאה רימ .רעציװָארבמָאד ָאד ךיוא ןענעז ןטרָאד

 ,גנואיירפַאב רעד זיב ץוש רעייז רעטנוא

 לעסוס אקמיס

 רעבירג רענראס יד וצ ץינשזערעב - ץיווארבמאד ךרוד

 ןדיי ןגעוו ןלייצרעד םינכש עשייוג

 רעטָאפ ןיימ טנעקעג טוג ןבָאה טנגעגמוא ןוא ץיווירק ףרָאד ןופ םינכש עשייוג עלַא

 ,הצע ןא ןטעב טיײלסרפָאד יד ןעמוקעג םיא וצ ןענעז לָאמ ןייא טשינ .ה"ע רעציווירק ףסוי

 .ןדיי ףיוא סטכעלש ןדער ןוא םיא וצ ייז ןעמוק טציא .הרצ-תע ןַא ןיא ףליה רעדָא

 ז טגָאז ןוא שטנעמ רעטוג ַא ,בגא ,ףרָאד ןיא תיבה-לעב רעטסנעש רעד ןיירַא טייג טָא

 -שעדָאּפ יד וצ וצ םיא ןּפַאלק ,םלצ ןקילייה םעד ןעמענ ייז .ןרָאװעג עגושמ ןענעז ןדיי יד,

 ,ארטימיד, ."המיתח, סטָאג רעזדנוא סיפ יד טימ טערט "ַאקייכ, עדעי ןוא ךיש יד ןופ סעוו

 רעד ןוא ."?וטסדער ןטייקשירַאנ ארַאפ סָאװ ?וטסלּפַאלּפ סָאװ -- עטַאט ןיימ טגָאז --

 טָאה ןעמ .רעסעב טשינ ךיוא טסיב וד ,רעסעב טשינ דער, : הזגור טימ ןיוש טרעפטנע יוג

 א ןענופעג טרָאד ןעמ טָאה ,ךיש עׂשיטעיווָאס ןופ סעװשעדָאּפ ענעמוג רָאּפ א ןסירעגּפָא

 שיט םורַא .סעכ טימ וצ רע טיג -- *דישז ןילַאטס יא ,ןדיי ךָאד ןענעז ןטעיווָאס יד ןוא ,םלצ

 ןטיש ןוא עקשופ-קַאבָאט סנטַאט ןופ ןסָאריּפַאּפ עבָארג ןעיירד ייז .םייוג קילדנעצ ַא ןציז

 .ןדיי ףיוא לבעווש ןוא ךעּפ

 עלַא יד טָא ןענעז'ס זָאלטנורג ןוא שירַאנ יוו ןייטשרַאפ וצ יז טיג עטַאט רעד

 זיא ּפָאק ןיא טפַאלקעגניירַא טָאה עדנַאגַאּפָארפ סרעלטיה סָאװ סָאד ,רעבָא .םילובלב

 .ןסיירוצסיּורַא רעווש

 ןיא זדגוא ייב טלייצרעד טָאה ןָאטנַא רעגנוי רעד יוו טרעהעג ךיא בָאה לָאמ טייווצ ַא

 טָאה סָאוו ,קלָאּפ ןשיטעיווָאס ַא ןופ ךַאוו עשידיי יד טעגרהעגסיוא טָאה רע יוזַא יוו בוטש

 יוזַא יוו טלייצרעד רע טָאה ךָאנרעד .ןפיולעצ טשינ ךיז ןלָאז ייז זַא רעניַארקוא יד טיהעג
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 טָאה רע ןוא ,םענורב א ייב םס לגירק ַא טימ *דישז ןטַאוועסייפ, ַא טּפַאכעג טָאה רצ

 : טרעפטנעעג דיי רעד טָאה ,טקישעג םעד טימ םיא טָאה סע רעוו ,ןדיי םעד טגערפעג

 טימ ףרָאד א ןעמסּפָא ןלעוו לָאז דיי רעלדָאּפ ַאזַא : ךיז ןכָאק םייוג עלַא ."ןילַאטס םַאס;

 -- "שעשערב ,ןָאטנַא : ןפורעגּפָא ךיז טָאה בנג רעטנַאקַאב רעד ,ָאקרוי ןייא רָאנ !? םייוג

 טימ ןיא רעטעפש טקיטשרעד עקרוי ןטוג םעד םירבח סנָאטנַא עקַאט ןבָאה .*טסליב וד;

 .ףרָאד

 -סיוא ןופ טײטשַאב סָאװ יײצילָאּפ יד טריטרַאווקעגנייא זיא לוש רענעזעוועג רעד ןיא

 ייז .תויח עקיטשרודטולב ןוא ןפרּוווסיוא ,רעפרעד עקימורַא יד ןופ םיצקש ענעבילקעג

 ךיוא ןטימעגסיוא טשינ טָאה סָאד .תושלח זיב םיא ןגָאלש ןוא דיי ַא ןיירַא טפָא רעייז ןּפַאכ

 טפאכעגניירַא ייז ןבָאה ,לָאמנייא .םינכש עשידיי ערעדנַא ןוא רעטומ ןוא רעטָאּפ ןיימ

 רע זיא פעלק יד ךָאנ .טכַאנ רעבלַאה זיב ןגָאלשעג םיא טָאה ןעמ ןוא ןטַאט סעלהצנח

 .רענעלָאװשעג ַא ןגעלעג גנַאל ןכָאװ

 סעיזוליא ןוא ןעגנונטּפַאה

 רעקידיירפ ַא טימ ,ןישילַאז ףרָאד ןטייווצ ןופ דיי א ןזיווַאב ךיז טָאה גָאט ַא םענייא ןיא

 ןופ ןצנַאגניא רעטלַארטשעצ ַא .ןשטייד יד קירוצ ןרַאּפש ןוא ןגָאלש ןטעיווַאס יד זַא ,הרושב

 ןעוועג לופ זיא בוטש יד רעבָא ,החמש אלמ שממ ,בוטש ןיא זדנוא וצ ןיירָא רע זיא ,דיירפ

 -הרושב רעד ,לאיחי טָאה םעד בילוצ .דיירפ יד ןטלַאהַאבסיוא טזומעג ןעמ טָאה .םייוג טימ

 ,קנַארק זיא בייוו ןיימ, : לוק קיטעמוא טכַאמעג ַא טימ ןעמַאמ ןיימ וצ טגָאזעג ,רעגנערב

 ןקַאב יד ןוא לייאנציר ןבעג טשרמולכמ קעװַא עמַאמ יד זיא ."לייאנציר ,עקרַאס ,רימ ביג

 -רַאפ ןופ יז טפור .הרושב עטוג ַא טכַארבעג טָאה לאיחי זַא ,טסייוו יז .ךיז ןעלטיור עריא

 רעד ךָאנ טייג דלַאב ןוא ."לייאנציר ןָא סיג ,םוק ,טשינ עז ךיא ,םוק ,לסָאי, : רעמיצ ןטכַאמ

 ןעמעלַא ףערט ךיא ןוא ,עטצעל יד םוק ךיא .עינעמ רעטסעווש יד ןוא סחנפ רעדורב

 טעוו גָאט עדַאיל ַא ןוא וועיק ןופ "ןבירטעגסיורַא, שטייד םעד ןיוש טָאה ןעמ .עקידיירפ

 .תורצ יד ןופ ןרעוו רוטפ ןעמ

 ןופ רעטניו ןטשרע םעד ןלאיחי ךרוד ןענעז תורושב עטוג-טשרמולכמ עכלעזַא

 ןעמ טָאה ייז ןרילָארטנָאק .ןרָאװעג טכַארבעג לָאמ עכעלטע זדנוא ייב הלשממ רעשטייד

 .בר ךלהמ ַא ןרָאװעג ןענעז ץיװָארבמָאד ּפָא ןלייט סָאװ רעטעמָאליק ןעצ יד .טנָאקעג טשינ

 טָאה טירט רעדעי ןוא רעניַארקוא יד ןוא ןשטייד יד טעוועשובעג ןבָאה ןגעוו יד ףיוא

 ףיוא טרַאוועג ןוא ,בוטש ןיא ןסָאלשעגּפָא ןסעזעג ןעמ זיא .תומה ךאלמ טימ טקעמשעג

 .תורושב עטוג יד ןיא טביולגעג ,םיסינ

 רעייפ טימ טפרַאוורַאפ שטייד רעד זַא ,ןלייצרעד טגעלפעג ןבָאה ,ןגעקַאד ,םייוג יד

 ךיג טעוו עקירעמַא טימ זַא ,ןגָאלשעצ ןצנַאגניא ןיוש זיא דנַאלגנע זַא ןוא עקירעמַא ץנַאג

 עשידיי יד ,ָאמָאדעיוו, ןוא ,ןדיי זיולב ןַארַאפ ךיוא ןענעז ןטרָאד לייוו ,ףוס א ןעמענ

 | ..."סעקַאיָאװ

 דנַאלסור תבוטל ןענָאיּפש עשידיי עטשרמולכמ ןגעוו טסעומשעג טּפָא ןבָאה םייוג יד

 ַא ןופ רעציווטיל רעד ָאקשרעה זַא ,ןלייצרעד וצ טסווועג ןבָאה ייז .עקירעמַא תבוטל ןוא
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 ךָאד זיא ןתמא רעד ןיא רעבָא ,ןטעיוװָאס יד ןופ ןפָאלטנַא טשרמולכמ זיא ףרָאד טנעָאנ

 ןגָארטעגוצ םעד ןגעוו טָאה יוג ַא ןכש א .ןָאיּפש רעטקישעגרעטנוא ןַא ןעוועג אקשרעה

 ןעגנַאװצ טימ םיא קידנפיינק ,טקינייפרַאפ טייהרעקידעבעל םיא ןבָאה ייז ןוא ןשטייד יד

 םוצ ןבעגעגּפָא טשינ ענייז רענייב יד וליפא ןבָאה ייז .רעקיטש םיא ןופ קידנסייר ןוא

 .ןייז רבוק

 ַאזַא טַאהעג טשינ ייז ןבָאה לָאמ ץייק. : ןגָאז בוטש ןיא זדנוא ייב ןציז סָאװ םייוג יד

 ןצעזעג עשטייד יד .ןליוו ייז ןעמעוו ןופ ןוא ןליוו ייז סָאװ ןעמענ ייז ,טציא יוו טייצ עטוג

 בור יפ לע ןענעז סָאד ."קידנעטש ףיוא ןבילבעג יוזַא טלָאוו יאוולה ןוא ,עטסעב יד ןענעז

 ענייד ןענעז םורַא עלַא זַא ,טסליפ ןוא טסעז וד ןוא ךיז ןשיווצ םייוג יד ןופ ןסעומש יד

 .ןבעל ךיז טליוו ןגעווטסעדנופ ןוא סיורג זיא ןופרעד קיטייוו רעד .םיאנוש עקיטולב

 -יארקוא ןופ טיילגַאב ,ןדיי ייווצ ץיוװָארבמָאד ןופ טּפַאכעגּפָארַא ךיז ןבָאה לָאמ ןייא

 ןוא ,רעבליז ןוא דלָאג סָאד ןבעגּפָא שטייד םעד ףרַאד ןעמ זַא ,ןבעגעגרעביא ןבָאה ייז .רענ

 .ןדיי עלַא ןסישרעד ןשטייד יד ןלעוו ,ןטלַאהַאבסיוא טעוו ןעמ ביוא

 .ןטעלעקס ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאפ ןשטנעמ-החפשמ עניימ ןענעז רעטניוו םעד ךשמב

 ןוא טהגאדרַאפ טציז ןעמ ,געט יד ןיא טשינרָאג טוט ןעמ ,טכענ ןייק טשינ טּפָאלש ןעמ

 .ןייז טעוו סע סָאװ טרעלק ןעמ

 ןוא דיירפ טימ דלעפ ןיא טעברַא רעייז ןעוט םייוג יד .חספ ךָאנ ןרָאװעג זיא טָא ןוא

 טיירג ןעמ ןוא ץליהעג דלַאוו ןופ טריפ ןעמ ,לפָאטרַאק טצעזרצפ ןעמ ,טרעקַא ןעמ .קשח

 ,עשַאּפ ףיוא תומהב יד טביירט ןעמ ,לימ רעד וצ טרָאפ ןעמ .רעזייה יד ןעיובוצרעביא ךיז

 םוש ןייק .גנונדרַא ןטסעב ןיא ץלַא -- רעפרעד עדמערפ ןיא ךוזאב ףיוא טרָאפ ןעמ

 ןעמ ןוא ,בוטש ןיא זדנוא ייב ףיונוצ ךיז טביילק ןעמ .ןעגנולסיירטפיוא ןייק ,םייוניש

 ןגעוו השעמ ַא טלייצרעד ןעמ טָאה ,לֶאמנייא .,י צ:עסָאשרעד ןגעוו סעיינ טלייצרעד

 שטייד רעד ןוא םייוג ןופ םינקז-בשומ ַא ןעוועג זיא ץערימידַאלוו ייב : םייוג ענעסָאשרעד

 .ןשטייד ןופ לורטַאּפ ַא ףיוא ןסָאשעגכָאנ דלַאוו ןופ ןעמ טָאה ךָאנרעד .ןסָאשעגסיוא ייז טָאה

 עשייוג יירד טנערברַאפ ןשטייד יד ןבָאה .ןטידנַאב עשידיי ןָאטעג ןבָאה סָאד זצ ,טגָאז ןעמ

 ּפָא םעד ףיוא ךיז טפור .תוחפשמ ערעייז טימ םיתב-ילעב יד ןסָאשרעד ןוא ןטפַאשטריװ

 -ןייא טשינ ךיז ןָאק עטַאט ןיימ ."תורצ רעדירב ערעזדנוא ןבָאה ןדיי יד בילוצ, : יוג ַא

 עטרַאּפשרַאפ יד טָא ? ןסָאשעגכָאנ ןבָאה ןדיי זַא ,רעכיז טסיב וד ,םַאדַא; : טגערפ ןוא ןטלַאה

 טעדרַאמעג ןשטייד יד ןבָאה סָאװרַאפ ןוא ? ןגָאלשעג ןוא טלייצעג ,טיהעג ןרעוו עכלעוו ,ןדיי

 טשינ ,ןגיל ַא זיא השעמ עצנַאג יד, : יוג רעטייווצ ַא ןיוש טרעפטנע "? סעצרַאטס עשייוג יד

 ,"ןשטייד עטוג יד ףיוא לובלב ַא יו רעמ

 סיוג םעד ןענעפע ךיז ןלעוו ףוס-לכ-ףוס זַא ,טפָאהעג ןבָאה עלַא דימ ןוא עטַאט ןיימ

 ןיא םָאזנייא ןבילבעג ןענעז רימ רעבָא .תמא ןקיליורג םעד ןעזרעד טעוו רע ןוא ,ןגיוא

 .לרוג רעזדנוא
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 ןײרַא ָאטעג ןיא ףרָאד ןופ
 ןדיי עלַא זַא ,ןעגנונעדרָארַאפ יד ןעמוקעג ןענעז סע זיב ןגיוצעג סע ךיז טָאה ױזַא

 ,ןירַא ָאטעג רעציװָארבמָאד ןיא ןרָאפ ןוא רעפרעד יד ןזָאלרַאפ ןלָאז

 .םישזער רעקידלַאוועג א ןעוועג זיא ןטרָאד .ןטילעג רעייז רימ ןבָאה ץיווָארבמָאד ןיא

 םענייא ןיא .ןפױלטנַא וצ ןסָאלשַאב טָאה ,ץינשזערעב ןיא רענעריובעג ַא ,רעטַאפ ןיימ

 ןופ הביבס רעד ןיא דניירפ וצ ןפָאלעגקעװַא ןוא טעבנגעגסיורצ ךיז רימ ןבָאה גָאט ַא

 ןבָאה ןוא טייקמַאזנייא רעד ןופ סיורַא ןענעז רימ זַא ,טליפעג רימ ןבָאה ָאד .םיבורק

 .הרצל םיחַא ךס ַא ןענופעג

 ןיימ ןיא ןוא ןורכז ןיימ ןיא טצירקעגנייא ןבילבעג ןענעז ָאטעג רעצינשזערעב ןופ

 .עדנַאש ןוא רעגנוה ,טעברַא-סגנַאװצ : םירוסי יילרעיירד ןצרַאה

 -זיירג ,רעדניק עגנוי : דישרעטנוא ןָא ןעמעלַא ןעמונעגמורַא טָאה טעברַא-סגנַאווצ יד

 ןגעלפ ןשטנעמ .ָאטעג עצנַאג סָאד טשרעהַאב טָאה רעגנוה רעד .ןעיורפ ןוא רענעמ עָארג

 עטנַאקַאב ייב ןטייבוצסיוא ידכ ָאטעג ןופ ךיז ןענעבנגסיורַא ןוא ןבעל סָאד ןלעטשנייא

 ןרעוו וצ ןסָאשרעד טָארדעג טָאה ָאטעג ןופ ןייגסיורַא רַאפ .גרַאוונסע ףיוא םישובלמ םייוג

 יד טָאה טפאכעג ןעמעוו טָאה ןעמ ןעוו ןוא ,םיצקש עשיניַארקוא .ןעגנוידרקפה ךרוד

 ןעוועטַאר וצ ידכ ,ןכַאז עלופטרעוו רעדָא טלעג עמוס עסיורג ַא רָאג טלָאצַאב הדע עשידיי

 ,עקידלפש טכַאמעג ןעמעלַא ןופ ןבָאה רעגנוה ןוא טעברַא-סגנַאװצ יד .ןבעל שידיי ַא

 טלַאק ַא טצנַאלגעג טָאה'ס עכלעוו ןיא ןגיוא ענעקָארשעצ טימ ןטעלעקס שממ ,עקידכעבענ

 .טלעוו רענעי ןופ לרעייפ

 טָאטױא ףיוא רעדניק טרעדיילש ןעמ

 געט עקילייה יד ןיא זַא ,טסעומש ןעמ .םיארונ םימי יד טרעטנענרעד ךיז ןבָאה טָא

 רעד זיא ייברעד ? בוט-םוי ןיא ןסע ןעמ טעוו סָאוו ןוא .טעברַא ףיוא ןגָאי ךיוא ןעמ טעוו

 .ןרָאװעג רערעווש ךָאנ זיא קירב רעד ייב טעברַא יד ןוא ןרָאװעג רעקרַאטש ךָאנ רעגנוה

 רעשטישטמער םוצ ןייג ןסייהעג ןוא ,טגָאיעגנעמַאזוצ ןעמעלַא ןעמ טָאה גנילצולפ

 ןעמונעג ןעמ טָאה עגנוי יד .טרָא ןפיוא ןסָאשרעד ןעמ טָאה ןשטנעמ ערעטלע יד .טקַארט

 זיא גָאט רעד .רעדלעפ עקיטייז ןוא רעדלעוו ךרוד ,ןגעוומוא טימ ענרַאס ןייק ןביירט

 טגָאיעג רָאנ ,רעסַאוו ןייק ןעקנירט טזָאלעג טשינ טָאה ןעמ .רעסייה קידלַאוועג א ןעוועג

 עטלייטעגפַא רעדניק ןופ ןעיירשעג ןגָארטעג ךיז ןבָאה ללח ןיא .קירוצ ןוא ןיהַא ,יוזַא םתס

 -יִלֶאּפ עשיניַארקוא ןוא ןשטייד עטנפָאוואב ,רעטיילגַאב ערעזדנוא .ןרעטלע ערעייז ןופ

 ןעמ טָאה ךעלדנע .זדנוא ןופ קזוח טכַאמעג ןוא טכַאלעג ךעלרעהפיואמוא ןבָאה ןטסיצ

 סע .דרע רעד וצ ןקוק ןוא ןצעז ךיז ןעמעלַא ןסייהעג ,דלַאוו טימ א ןיא טריפרַאפ זדנוא

 יוו .רעדניק יד ייז ןיא ןפרַאוו ןביוהעגנָא טָאה ןעמ ןוא סָאטיוא רֶאּפ ַא ןעמוקעגנָא ןענעז

 יד ןבָאה ,סָאטױא יד ףיוא רעדניק יד טרעדיילשעג ױזַא טָאה ןעמ תעב .ץלָאה רעקיטש

 יד .דלַאוו ןצנַאג ןרעביא ןגָארטעג ךיז ןבָאה ןעיירשעג עקידנסיירצרַאה .טשלחעג ןרעטלע

 רעד רעביא טעשטַאקעג ךיז ןבָאה סעמַאמ יד .ךעלעפעש יוו ןגירשעג ןבָאה ךעלרעדניק
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 :סנקעטש טימ ןגָאלש ןביוהעגנָא ןעמ טָאה ןַאד .למיה םענעיילב םוצ תונעט טימ ,דרע

 טריפעגניירַא םוקנָא-טכַאנ טימ זדנוא ןעמ טָאה פעלק יד רעטנוא .'! סיורָאפ ,שרַאמ,

 -לכעטש ןעייר עכעלטע טימ טמיוצעגמורַא ןעוועג זיא סָאװ רעגַאל ַא ןיא ענרַאס רעטניה

 ענעסָאשרעד ףניפ טולב עשזולַאק ַא ןיא ןגיל ןעזעג רימ ןבָאה רעיוט םייב דלַאב .טָארד

 ןבָאה רעניַארקוא יד .ענעסָאשרעד טרעגלַאוועג ךיז ןבָאה ךעלעקניוו עלַא רעביא .ןדיי

 ,ןפיולטנַא טלָאװעג ןבָאה סעדישז יד טָא; :זדנוא וצ טגָאזעג ןוא רעגניפ יד טימ ןזיוועגנ'ז

 ."טניה עטרגּפעג יוװ ייז ןגיל

 רענַאל רענרַאס ןיא טָארדילכעטש רעטניה

 עקימורַא עלַא ןופ ןוא ווֶאסעלק ,ענטיקָאר ,ץיװָארבמָאד ןופ ןדיי רימ ןפערט אד

 ןָא ךיז ןביוה אפוג ענרַאס לטעטש ןיא .תוחפשמ-רענייגיצ עקינייא ךיוא יוו ,רעפרעד

 טסייה ןעמעלַא זדנוא .ןעיירעסיש ןוא ןעיירשעג טרעה ןעמ .רעטרע עקינייא ןיא תופירש

 רענעי וצ זדנוא טלָאװ ןעמ ןעוו .ןבעל ױזַצ ןוא ןַאקַארצב ףניפ יד ןיא ןסערפנייריז ךיז ןעמ

 ױזַא -- ןריר טנָאקעג טשינ ךיז יוו ייס רימ ןטלָאװ ,יירפ רעד ףיוא טזָאלעגסױרַא טייצ

 זדנוא ןשיווצ ןופ עטלייצעג זיולב .ןעוועג ןַאד רימ ןענעז ןגָאלשרעד ןוא טכַאװשעגּפָא

 ,סעדַאגירב-סטעברַא ןיא ןלייטעצ ןעמעלַא ןעמ טעוו ןגרָאמ זַא ,ןדער ןוא םורַא ךָאנ ןעייג

 .טכַאנ עקיּור ַא ןייז טעוו סע ןוא

 -רַאפ רימ רעבָא ,ןריטרַאווק ףיוא ןעמעלַא ןלעטשעצ טעוו ןעמ זַא ,וליפַא טגָאז ןעמ

 ,השק עקַאט זיא זדנוא ןוא ,עקילעפוצ ןייק טשינ ןענעז ענרַאס ןיא תופירש יד זַא ,ןעייטש

 זדנוא ךָאד טָאה ןעמ ,ןשטנעמ עטפעלשעגנעמַאזוצ יד רצפ רעזייה יד ןבָאה ךָאד ףרגד ןעמ

 !?טעברַא ףיוא טכַארבעגרעהַא

 ןעיורפ ןבָאה טכַאנייב .םיתמ ךס ַא ךיז ןשיווצ ןענופעג רימ ןבָאה ירפ סנגרָאמוצ

 יד ךרוד ענעסָאשעגנײרַא ,ןליוק עקיטכַאנייב יד .ןברָאטשעג ןענעז עקינייא ןוא טלפמעג

 .תונברק ךס ַא ןעוועג םרוג ךיוא ןבָאה ,םיוצ טייז רענעי ןופ ןענַאטשעג ןענעז סָאװ ,ןשטייד

 רעדנַא ןַא וצ גנַאגרעביא ןימ ַאזַא רָאנ ,ףוס רעד טשינ זיא סע זַא ,ךָאנ טקנעד ןעמ רעבָא

 םעד ןייז ךישממ םירוסי ןיא ןיוש טעוו ,גנַאגרעביא ןכָאנ ןביילב טעוו סע רעוו ןוא ןבעל

 ...ןבעל ןרעווש

 ַא טנעקרעד רימ ןבָאה ךיילג ןוא ןשטנעמ ערַאמכ א ןעעזרעד רימ ןבָאה גנילצולפ

 רענרַאס יד ןעוועג ןענעז סָאד .עטקיטולבעצ ןוא ענעגָאלשעצ ,ענעקָארשעצ ,ןדיי ןומה

 ןעוועג זיא ץיה יד ןוא ,ךיוה ןענַאטשעג ןיוש ןוז יד זיא לייוורעד .עטכַארבעג זדנוא וצ ,ןדיי

 רעסַאװ .ןרעוו וצ טקיטשרעד שממ ,ןעמונעגמורא ןעמעלַא טָאה טייקיטשרוד א .עסיורג ַא

 רָאנ .רעסַאוו ןעמענ וצ סָאװ ןיא ןעוועג טשינ ךיוא זיא'ס ,ןעמוקַאב וצ ןעוועג טשינ זיא

 לוויטש ןיא טגָארט ,ןייטשלעגייפ לרהא ,ןַאמרעגנוי רעטנַאקַאב א יו ןעזעג ךיא בָאה טָא

 ףניפ יוג א טמענ סָאד .ךעלרעדניק ייווצ ענייז ןוא יורפ ןייז ןעקנירט וצ טיג ןוא רעסַאוו

 ןעייטש עלַא .טשרוד ןופ ןשלח ןשטנעמ .רעסַאװ לוויטש ַא טגנערב ןוא לבור ענעדלָאג

 ןיא ןיירַא ןשטייד יד ןעמוק רעטעפש העש רֶָאּפ א ןיא .ןגייווש ןוא ןפיל עטנערברַאפ טימ
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 ןלעוו רימ ןוא ,ןָאזרעּפ 500 ןעמענ ןירימ .ןעמַאזוצ ךיז טביילק ןעדוי, ןגָאז ןוא רעגאל

 זַא ,טרעלקעג ןבָאה רימ .טמעטָאעגּפָא רעיירפ לסיב ַא טָאה ןעמ ."טעברַא ףיוא ןרישרַאמ

 ַאזַא טשינ ןוא ,טפול ןוא רעסַאװ ןייז ןלעוו סע -- שרעדנַא ןייז טעוו טעברַא רעד ייב

 לכיימש רעשיניצ רענעטלַאהַאב רעד ,ןשטייד יד ןופ טייקכערפ יד םגה ןוא .שינעקיטש

 טָאה ,סטוג ןייק טגָאזעגנָא טשינ ןבָאה ןגיוא ערעייז ןיא האנש יד ןוא ,ןפיל ערעייז ףיוא

 ..ןבעלרעביא ןשטייד יד טעוו ןעמ זַא ,טפָאהעג ןוא טכַארטעג רעבָא ןעמ

 טנוואדעג ןוא טליהעגנייא םיתילט ןיא ןענַאטשעג ןדיי ןענעז טייצ רעבלעז רעד ןיא

 ךיז ןוא טקוקעג ,פעק יד טימ טלקַאשעג ןבָאה ,טנוואדעג טשינ ןבָאה עכלעוו יד .ךיוה

 רעטצעל רעד ןופ תונברק יד ראפ ? םישעמ עכלעוו רַאפ !? רָאג טנוואד ןעמ : טרעדנווועג

 ןופ עפורג עטשרע יד זַא ,גנונעדרַארַאּפ ַא ןבעגעג ןשטייד יד ןבָאה גנולצולפ ? טכַאנ

 הליחתכל .גנונעדרָא ןיא םידגב יד ןגיילנעמאזוצ ןוא טעקַאנ ןֶאטסיוא ךיז ןלָאז ןדיי 0

 ןוא רענעמ .טיידַאב סָאד סָאװ ןייטשרַאפ טנָאקעג טשינ ,טפעלפעג שממ ןבילבעג ןעמ זיא

 טָאה לענש רָאג רעבָא ?סָאד זיא ריקליוו ארַאפ סָאװ ? טעקַאנ ןַאטסיוא ךיז ןלָאז ןעיורפ

 עטסערפעגנעמַאזוצ טנזיוט ןצעביז עלַא ןוא .טיוט םוצ ןעמ טריפ סָאד זַא ,ןענַאטשרַאפ ןעמ

 עגושמ טרָא ןפיוא ןענעז עקינייא .ןשלח ןוא ןעיירש ,ןגָאלק ,ןרעמָאי ןביוהעגנָא ןבָאה ןדיי

 .דרעב ערעייז -- רענעמ, פעק ערעייז ןופ רָאה יד ןסייר ןעמונעג ןבָאה ןעיורפ ,ןרָאװעג

 וצ טָארד ןופ ,עיסלּוװנָאק ןיא יוו ,ןפרָאװעג ךיז טָאה עסַאמ עטשטעווקעגנעמַאזוצ יד

 ,טָארד

 ןוא טנעה יד ןיא רעוועג ןטימ ןענַאטשעג ןענעז רעניַארקוא יד טימ ןשטייד יד

 ןענעז סע ןוא יירעסיש-ןליוק ןופ ןּפלַאז ןכליהּפָא ןעמונעג ןבָאה סע .טלייוועג ךיז ,טכַאלעג

 יד ןוא רענייא טלַאפ טָא .רעסַאוו יוו דרע רעד ףיוא ןענורעג זיא טולב .ןשטנעמ ןלַאפעג

 וצ טפיול ןעמ .ןליוק יד ךרוד ןפָארטעג ןרעוו ןוא םענעלַאפעג םעד רעביא ןטערט ערעדנַא

 ןופ ןפלַאז ןוא ןעיירשעג ךיז ןרעה סנטייוו רעד ןופ .ןסירעגפיוא ןרעוו עכלעוו ןטָארד יד

 ענעסָאשעגרעטנוא טימ רעדָא רעכייב ענעסירעגפיוא טימ ןיוש ןגיל ערעדנַא .רעוועג-ןישאמ

 ייז ןופ ךיז טסיג סע ןוא ןפיול עקינייא ,ןשטנעמ רעטרעדנוה ןלַאפ סע יוו עז ךיא .סיפ

 רעד וצ לַאפ ןוא רעטסעווש רערעטלע ןיימ טימ ףיול ךיא .קעװַא ייז ןלַאפ ךָאנרעד .טולב

 ןגיל רימ ףיוא רעבָא ,רימ וצ טיירש יז יוו רעה ךיא ,רעטייוו טפיול רעטסעווש יד .דרע

 ןעגנַאלרעד סע ןוא ןטנוא ןופ גיל ךיא .עטיוט ןוא עקידעבעל ,ןשטנעמ רעקילדנעצ ןיוש

 .ךָאנ טסיש ןעמ ,רעטייוו ףיול ןוא סיורַא ךירק ךיא .רימ וצ ןליוק יד טשינ

 טיוט ןופ טעװעטַארעג

 -רַאפ לפייה ַא טימ ןעמַאזוצ דלַאװ םוצ ןגָאלשרעד ךיז ךיא בָאה ןהעש-טנוװָא יד ןיא

 .הטיחש רעד ןופ עצנַאג ַא סיורַא ןיב ענייא ךיא זיולב .ןדיי עטקיטולברַאפ ןוא עטעדנּוװ

 עקינייא .טעדנּוװרַאפ ,רעקינייוו רעוו ןוא רעמ רעוו ,ןענעז עגעפָאלעגנעמַאזוצ ָאד עלַא

 ןרָאװעג ןסָאשרעד עלַא ןענעז ,ןפָארטעג ןַאד בָאה ךיא עכלעוו ןדיי יד ןופ .טכַאמנָא ןיא ןגיל

 -נָאלבעגמורַא ךיז ןבָאה רעדניק ייווצ טימ רעטומ ןיימ .םייוג עשיפרָאד יד ךרוד דלַאװ ןיא

 ייב טָאה רעטומ יד .טּפַאכעג ייז ןבָאה םייוג זיב ,ןכָאװ רָאּפ א ךשמב דלַאװ ןרעביא טעק
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 ןעמ ןטעבעג יז טָאה ןַאד .ןפלָאהעג טשינ טָאה'ס רעבָא ,ןבעל ןזָאל יז לָאז ןעמ ןטעבעג ייז

 יד טימ ךיז רַאפ בורג ַא ןבָארגסיוא יז טעוו ןטרָאד ןוא ןימלע-תיב םוצ ןריפוצ ייז לָאז

 .ןָאטעג בילוצ ריא ןעמ טָאה סָאד ןוא רעדניק ייווצ

 "רַאפ ןכָאנ ןיוש יוג ַא ןבעגעגרעביא רימ טָאה ,ןעמַאמ ןיימ ןופ סורג ןטצעל א םעד

 .ומש חמי ,ןרעלטיה ןביירט

 ןרעלטיה ןביירטרַאפ ןזיב ,רעדלעפ ןוא רעדלעוו רעביא טגָאלּפעג ךיז בָאה אפוג ךיא

 ןפערט ךיא לעוו רשפא ,טכַארטעג ,טכוזעג ןוא ןרָאפעגמורַא ךָאנ ךיא ןיב טייצ ַא .ןליופ ןופ

 .עילימַאפ ןיימ ןופ ןצעמע
 .לארשי ןייק ןגָאלשרעד ,הטילפה תיראש רעד טימ ןעמַאזוצ ,ךיז ךיא בָאה ןליופ ןופ
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 דלַאװ ןיא רעטניוו

 ; דלַאוו ןיא טעקנָאלבעג רָאי ייווצ ;ָאטעג ןיא טכצמעגטימ ךיא באה םישדח ןצרעפ

 .טנָארפ ןפיוא טגַאלפעג ךיז רָאי ןבלאהטרעדנַא

 ןעמ סָאװ םוניהג םעד טימ ךיילגרַאפ ןיא ןדע-ןג א ןעוועג ןענעז ןטכַאלש-טנָארפ יד

 ,ןּפַאטע עטנַאמרעדנביוא יירד עלַא ןיא .דלַאוו ןיא רעדָא ,ָאטעג ןיא טבעלעגרעביא טָאה

 רעטסגרע רעד זיא טרפ םעד ןיא .ןבעל סָאד ןטלַאהפיוא רַאפ ןפמעק טפרַאדעג ןעמ טָאה

 -רַאפ וצ ליפ רעייז ןַארַאפ זיא ,םעד ךייש סָאוו .ָאטעג סָאד -- ןעוועג פאטע רעטסרעווש ןוא

 -פיוא טימ טגָאלּפעג ךיז טָאה ןעמ ױזַא יוו ןסיוו לָאז טלעוו עקידתועשר יד ידכ ,ןביירש

 -נולכיורטש רעטנזיוט ןוא טרעיולעג ןבָאה ןרַאפעג רעטנזיוט .ןבעל עקיטשינ סָאד ןטלַאה

 ןיא טכַארבעג ךימ טָאה לרוג רעד ןעוו .געוו םעד ףיוא טיירפשעגסיוא ןזעוועג ןענעז זעג

 יד ןיא בצמ ןיימ ןענַאטשרַאפ ךיילג רעבָא בָאה'כ .לגניי א ןעוועג ךָאנ ךיא ןיב דלַאװ

 ןלעטשפיוא טפרַאדעג לשמל ןעמ טָאה .ןסייהעג ןבָאה ערעטלע סָאװ טגלאפעג ןוא רעדלעוו

 טפעלשעג בָאה ךיא ןוא רערינַאלּפ רעד ןעוועג םולשה וילע ןַאמצַארק סענַאמ זיא ,לדייב ַא

 ףניפ ַא ןפיול טפרַאדעג ןעמ טָאה .לדייב סָאד ןדנובעגנעמַאזוצ ןוא טקַאהעג ,טגעזעג ,ץלָאה

 רעקנַארק רעד ןגָארטטימ ןוא רעטייווצ א וצ עגאלרוב ןייא ןופ יינש ןפיט ןיא רעטעמָאליק

 ןופ סעיילש טכַאמעג ,לטעב-גָארט ַא ןדנובעגנעמַאזוצ רעקעלפ ןופ ךיא בָאה ,ןעקלייב

 םוצ עקנַארק יד ןגָארטעג ןוא ןטייז יד ייב ייווצ ךָאנ טימ טנַאפשעגנייא ךיז ןוא סעטַאמש

 ,טקנוּפ םעיינ

 ןוא ןפייפ סע .רעסַאוו ןעגנירדעגניירַא זיא'ס .בורג א ןיא דלַאוו ןיא רימ ןציז טָא ןוא

 סָאװ רָאנ ןבָאה רימ .טפול רעד ןיא יינש סעבלָאטס ןעיירד ןוא רעמייב ןכערב ייז ,ןטניוו ןעיָאװ
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 עטקינייפרַאּפ יד ןעזעג ןוא ,הכרבל ונורכז ,סענַאמ ןטעגרהעג םעד ןעוועג רבקמ טַאהעג

 .ןגיפשַאב ןוא טעדנעשעג ןבָאה םייוג רעציווטיל סָאװ ןעמַאמ ןייז טימ ןעלערעב ןופ םיפוג

 -לַאוועג א טשרעה ענעבילברַאפ יד ןשיווצ .םולשה הילע ,ןעקלייב ןעוועג רבקמ ןבָאה רימ

 -סיוא זיא ןסע סאד .ןײרַא רענייב יד ןיא שממ ןכירק טסערפ עקרַאטש יד .שואי רעקיד

 ןבלעז ןיא טציא זיב ןענופעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ עטנּפָאװַאב יד ,ןעגנַאגעג

 ןצנַאג ןיא ןענעז רימ .ןרָאװעג םלענ ץעגרע ןענעז ,זדנוא ןופ רעטעמַאליק ףניפ ,דלַאוו

 .סעצווַאבלוב עקידתוירזכַא יד ךרוד טצעזַאב ןענעז רעפרעד עקימורַא יד .זָאלצוש ןוא רקפה

 וצ עגושמ שממ .רעשל ןיא -- רעצ רעייז .סיורג זיא םימותי-רעדניק יד ןופ רעגנוה רעד

 ןוא עטעיינשרַאפ .עינעשטארמאז ןייק דלַאוו ןכרוד ןזָאל וצ ךיז ןסילשַאב רימ .ןרעוו

 ןרעטניה רעבָא ,דַארג 20 ןופ רעמ זיא טסָארפ רעד .ןגעוו ןוא רעדלעוו יד ןענעז עקיפמוז

 .פמוז ןיא סופ א טימ ןיירַא טפָא רעייז טלַאפ ןעמ ןוא .ןריורפעג טשינ ןפמוז יד ןענעז יינש

 עסַאנ יד ןוא טסַארפ רעד םורַא ךיד טּפַאכ ,ּפמוז ןופ סיורַא ךיז טסעקבָארָאק וד ןעוו

 -םידגב ענעריורפעג יד לייוו ,טשינ ךיז ןגייב סיפ יד .ךעלב עטרַאה יוו ןרעוו םידגב

 .וויטָאמָאקָאל א יוו ייז ןעווערַאפ ,ךיז ןעמערַאװרעד םידגב יד ןעוו .טשינ ןזָאל סעטַאמש

 שינעסייב א םורַא טמענ ,ּפָאק ןקירָאה ןזיב רעגניפ-סיפ יד ןופ ,בייל טציוושעצ ןייד

 .ןייג טשינ רעטייוו ןָאק ןעמ ןוא ךיד ןסערפ ןשינעפעשַאב רעטנזיוט .גנונערב ןוא

 ןעוו ןוא ,זייל רעטנזיוט יינש ןיא בייל ןופ ןרַאש ןוא טעקַאנ-םדָא סיוא ךיז רימ ןעוט ןַאד

 -ולבעצ ןטעקַאנ םעד סיוא ןרירפ ןוא סיוא ןשטַאפ טניוו ןטלַאק ןפרַאש ןטימ טסָארפ רעד

 .רעטייוו טייג ןעמ ןוא סעטַאמש עטליופעצ ענעריורפעג יד ףיורַא ןעמ טפעלש ,ףוג ןטקיט

 טקוק ,ןעמ טכרָאה ,ןעמ טקעמש -- טנוה ַא ןופ שוח ןפרַאש ןטימ ןוא זָאה א ןופ דחפ ןטימ

 ךיז ידכ יינש ןפיט ןיא ןיירַא ךיז ןעמ טעילוט ךרָאש ןטסדנימ ןדעי ייב .ןטייז עלַא ןיא ןעמ

 .גיוא סאנוש ןופ ןטלַאהַאבוצסיוא

 יקסוועינשיוו רעניַארקוא ןטימ חוכיוו א

 קילג םוצ .ןייטשלעגייפ .י טימ ןעמַאזוצ טכַאמעג ךיא בָאה עינעשטָארמַאז ןייק געוו םעד

 ,םיצקש עשיפרָאד עטנּפָאװַאב עדנַאב א -- אנוש םעד טקרעמַאב סנטייצאב רימ ןבָאה

 ,קידנגיל ױזַא ןוא יינש ןיא ןבָארגעגנייא ךיז ןבָאה רימ .סעצווַאבלוב : ענעפורעג ױזַא יד

 לייוו ,געוו רעייז טימ טרירטנעצנַאק ןייג ןלָאז רעדרעמ יד זַא ,טָאג ייב ןטעבעג רימ ןבָאה

 טרעהעגסיוא ,הארנב ,טָאה טָאג ןוא .זדנוא ףיוא ןטַארטעגפיורַא ייז ןטלָאװ הלילח שרעדנא

 .ןבעל ןטימ סױרַא שינעגעגַאב רעכעלקערש רענעי ןופ ןענעז רימ ןוא הליפת רעזדנוא

 םלוכ לעו ןוא .תובשחמ עכעלנייפ ןופ טיילגַאב קערש ןייק טלעפעג טשינ טָאה יאדווַא

 ףוג םעד ןסערפ םערעוו זןעוו וליפַא ,ןבעל -- זײרּפ ןדעי ראפ ,ןבעל טלָאװעג ךיז טָאה

 .טייהרעקידעבעל

 ןענעז ןשטנעמ : טכַארטעג רימ ןבָאה יינש ןרעטניה רענערעיורפעג א יוזַא קידנגיל

 ַא טשיג רעבָא ,עלעפעש א טקיטש ףלָאװ ַא לייוו .ןעגנאלש ןופ ,תוער תויח ןופ רעגרע

 ןוא גנַאלש רעטייווצ א טשינ רעבָא ,המהב א ,ןשטנעמ א טסייב גנַאלש ַא ,ףלָאװ ןטייווצ

 ..ןשטנעמ ךרוד טקינייפעג ןוא ןבירטעג ,טפדורעג ױזַא ןשטנעמ ןרעוו ָאד
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 ןכירק טנװֶא רעד טמוק סע ןעוו .טכענ יד עכלעזַא ןוא געט יד ןענעז עכלעזַא ןוא

 יד ףיוא ךיד טלעטש ,רעטנוא ךיד טביוה ןבעל ןלעוו ןופ חוכ רעד .יינש ןופ סױרַא רימ

 .ףרָאד א ןופ בוטש רעטשרע רעד וצ רימ ןעמוק ,לשמל ,טָא .רעטייוו טסייג וד ןוא סיפ

 םוצ טנעָאנ זיא ןוא רעזייה עקירעביא יד ןופ טלײטעגּפָא -- רעגייטש רעד יוו -- זיא יז

 טייהרעליטש .עשר ןסיורג ןייק טשינ רַאפ בוטש ןופ תיבה-לעב םעד ןענעק רימ .דלַאװ

 : ןקערשוצּפָא ןשטנעמ רָאנ זיא ןעזסיוא רעודנוא .עקזייה רעד וצ רעטנוא רימ ןכירק

 סע עכלעוו ןופ סעטַאמש עטליופעצ ןיא טלקיוועגמורצ ,סעװרָאב בלַאה ,טעקַאנ בלַאה

 -דליוו טימ ענעלָאװשעג ,עטרַאדעגסיוא -- םיפוג ערעזדנוא .רעקיטש ךָאנ ןעגנעה

 .רעליימ ענעפָא-בלַאה עטמירקעצ .ןגיוא עטלמוטעצ ,ענעקָארשעצ .רעמינפ ענעסקַאוואב

 רעביא םוא טייג תיבה-לעב רעד .בוטש רעשירעיופ רעד ןיא ָאד זיא סע קיּור יוו רעבָא

 ךיז ןשיווצ טדער ןעמ .ךעלדנעּפש-ןיק ןופ ןטכיולאב זיא סָאװ ,רעמיצ-ךיק ןסיורג םעד

 .ןעשעג טשינרָאג טלעוו רעד ףיוא טלָאװ סע יוו ,יוזַא סיוא ץלַא טעז ָאד .ךעלטניירפ ,ליטש

 ןוא עּפָאש-ץלָאה רעד וצ ןפיול רימ .סיפ ךס ַא ןופ יינש רעד ךיז טעפירקסעצ םיצולפ

 ןיא ןיירַא ןעייג ייז .דחפ ןָא ,ךיוה ןדער עכלעוו םייוג ןָא ןעמוק סע .טרָאד ךיז ןקעטשרַאפ

 .סױרַא טייג תיבה-לעב רעד ןוא ריט יד ךיז טנפע ךָאנרעד ,רעייפ םורַא ךיז ןצעז ןוא ,בוטש

 רע .רעהַא םוק ןוא טשינ ךיז קערשרעד !יקסוועינשיוו : טייהרעליטש םיא וצ גָאז ךיא

 ערעזדנוא ןענעז םייוג עלַא .בוטש ןיא ןיירַא ןעייג רימ .ךימ טנעקרעד ןוא רעטנענ וצ טייג

 ןוא תונמחר טימ זדנוא ףיוא ןקוק ייז ןופ עקינייא .טנעה יד זדנוא טיג ןעמ .עטנַאקַאב

 רענַאזיטרַאּפ ערעייא ,קערש ןָא אד טקיטכענ, :ןגָאז עלַא רעבָא .ןרָאצ טימ -- עקינייא

 סעקרַאוולָאפ יד ןופ קעווא ןעמענ רענַאזיטרַאּפ יד זַא ,ןלייצרעד ייז ."גנונעדרַא ָאד ןכַאמ

 טלמַאזעג ןוא טהיורעג ןבָאה ןשטייד יד, :טגָאז ייז ןופ רענייא .סטוג עטביורעגנָא סָאד

 סָאד טמענ רלנַאזיטרַאּפ רעד סָאװ ,טוג .תופוע ןוא תומהב .םיריזח ,לּפָאטרַאק ,ןרָאק

 רעד ןופ עקאט ,טריפס ןיירַא טגָארט ןעמ .טקיּורַאב לסיב ַא ךיז ןליפ רימ .*קעװַא טציא

 ןוא ,טסעג יד קעװַא ןעייג ךָאנרעד .ןסע זדנוא טיג ןעמ .יירעיורב רעניבָארָאװ רעטּפַאלקעצ

 תיבה-לעכ רעד רעבָא .רעדרעמ ןפור ייז ןעייג רשפא .דשח א זדנוא ייב סױרַא טפור סָאד

 טעוו רענייק ,סיורג טציא זיא רענַאזיטרַאּפ יד ןופ דחפ רעד, :טגָאז ןוא זדנוא טקיּורַאב

 ,ןסעומש ןתעב ."ןדיי ךָאד ןענעז רענַאזיטרַאּפ יד לייוו ,סטכעלש סעפע ךייא ןָאט ןגַאוו טשינ

 סעפט סָאווראפ, : טהנעט רע .רענַאזיטרַאּפ יד ןגעק אקווד סיורַא תיבה-לעב רעד ךיז טגָאז

 ןטלָאוו ייז ,ןטעיווָאס יד טּפַאלקעצ גנַאל ןיוש ןבָאה ןשטייד יד ? ןפיירגנָא ןוא דלַאוו ןיא ןציז

 ."טשינ ןזָאל רענַאזיטרַאּפ יד רעבָא ,גנונעדרָא טכַאמעג

 יד ןופ םישעמ רַאפ (טכַארטעג רימ ןבָאה) פעק ערעזדנוא טימ ןלָאצַאב ןענָאק רימ

 -לעב רעזדנוא טסייה לייוורעד .ןדירפוצ טשינ זיא תיבה-לעב רעד עכלעוו ןופ רענַאזיטרַאּפ

 רַאפ טייצ רענעי וצ זיא שיט רעד .ךלימרעיוז טימ לפָאטרַאק עטליישעג יד ןסע תיבה

 ַא טימ שיט ַא סיוא טעז סע יוו ןסעגרַאפ גנַאל ןיוש בָאה ךיא .םיכלמ ןחלוש ַא זדנוא

 טריּפס לסיב ַא ןָא טסיג רע .רעסעמ ַא ,לפעל ַא ,לסיש ַא ,ץלַאז טימ טיורב ַא ,ךעטשיט

 זדנוא ליוו רע זַא ,הבשחמ א ךיז טעבנגרַאפ זדנוא ייב !טסעג ,טקנירט : זדנוא וצ טגָאז ןוא

 ,ןכש רעטוג ןוא תיבה-לעב רערעייט, :םיא וצ ךיא גָאז .ןענעגרה ןַאד ןוא ןעקנירטנָא
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 יוזַא יו ,טשינ וטסגערפ סָאווראפ רעבָא ,טייקכעלדניירפטסַאג ןייד רַאפ ריד קנַאד ךיא

 -רענַאיטרַאּפ עסיורג א ןגעוו השעמ א םיא ךיא לייצרעד ןַאד ןוא ."? ריד וצ םוק ךיא

 ןזָאל וצ ןטעבעגּפָא זיולב ךיז ןבָאה רימ זַא ןוא ףרָאד ןרעטניה טייטש סָאוו גנולייטּפָא

 ענעגייא ןשיווצ טנווָא םעד ןעגנערבראפ ןוא ןעז ךיז ,"רעדורב ןטוג, ַא ןכוזַאב ןייג זדנוא

 -טרָאװטנַארַאפ םיא ךיא ךַאמ םורא ױזַא זַא ,טכַארטעג ךיא בָאה ךיז ייב ץרַאה ןיא ...ןשטנעמ

 .סנבעל ערעזדנוא רַאפ ךעל

 רעד ןָא ךיז טפור ןַאד ןוא טקיּורַאב ךיז רימ ןליפ השעמ רעטכַארטעגסיוא רעד ךָאנ

 םענייא עקַאט ָאד ןעמ טָאה ןטכענ .טוג טשינ ןעוט רענַאזיטרַאּפ ערעייא, :יוזא תיבה-לעב

 .ךעלעדיי רעציװָארבמָאד ערעייא ןופ רענייא סע טָאה ןוטעג .טסיזמוא ןצנַאגניא טעגרהעג

 ,ןליוק ףניפ ןסָאשעגנײרַא ןוא רעטצנעפ ןרעטניה טריפעגסיורַא םיא טָאה אלאזוואק השמ

 וצ טרַאנעגניירַא רענעסָאשרעד רעד טָאה הטיחש רעציװָארבמָאד רעד ןופ גָאט ןיא לייוו

 םיא ןבעגוצרעביא ידכ רעמַאק א ןיא ןסָאלשרַאפ םיא ,סעקצַאצ לדוי קעדישז םעד ךיז

 -רעטנוא ךיז טָאה סעקצַאצ רעבָא ,ןסָאשרעד סיוועג קעדישז םעד ןטלָאװ ייז .ןשטייד יד

 ךָאד זיא ,ןדיי ךייא ייב .ןַאזיטרַאּפ א ךיוא זיא ןוא טבעל רע .ןפָאלטנַא זיא ןוא ןבָארגעג

 ,ָאיציא עינַאּפ ,ךיד ךיא גערפ .טולב-רַאפ-טולב :טנעמַאטסעט ןטלַא ןיא ןבירשרַאפ

 ענייז ןכַאמ ןוא תיבה-לעב ַא ןענעגרה טמוק סָאװ ראפ : (ןייטשלעגייפ קחצי טניימעג)

 ...*? םימותי רעדניק

 ךיז רַאפ ןָא טסיג תיבה-לעב רעד .עשַאק לסיש ַא ןגַארטעגניירַא ןעמ טָאה לייוורעד

 יוזַא יוו טכַארט ךיא ןוא דחפ ןופ טלַאק רימ טרעוו סע .רימ ראפ ךיוא ןוא ןפנָארב לזעלג ַא

 רעד רעטנוא רימ טגָאז -- רעסַאוו טרַאווק א ןעמענ רשפא .הנכס רעד ןופ טפיולטנַא ןעמ

 ןענָאק ןלָאז רימ ידכ ,רעייפ םעד ףיוא ןָאט סָאג ַא ןוא ןעקנירט םוצ טשרמולכמ -- קנַאדעג

 ביג, .תיבה-לעב רעד טגערפ *? טשינ וטסקנירט סָאוורַאפ, ? רעטצניפ רעד ןיא ןפיולטנַא

 ,ייברעד רעלקיכ ןוא ךיא רעפטנע -- "טיורק רעיוז לסיב ַא רעדָא ,עקרעגוא ערעיוז א רימ

 רעבָא .ןפיולטנַא רימ ןלעוו ,סעקרעגוא יד ןעגנערב ןייגסיורַא טעוו תיבה-לעב רעד ןעוו זַא

 ךיילג ןוא -- רע טגָאז -- "סיוא רעירפ קנירט, .ןייג טשינ ךיז טּפַאכ תיבה-לעב ןיימ

 ןוא רענַאזיטרַאּפ ךיוא ןציז בוטש רעטייווצ רעד ןיא זַא ,אחרוא בגא ,רימ רע טלייצרעד

 ןעקנירט .ייז טימ ךיוא זיא ףרָאד ןבלעז םעד ןופ לרוחב סרעינעשטָארמַאז לסָאי ,עקבייל

 ,תיבה-לעב רערעייט ,רָאנ גָאז, :םיא גערפ ךיא ןוא ,"םייחל, תיבה-לעב ןטימ ןיוש רימ

 עקַאט זיא ןסָאשרעד טָאה אלאזוואק השמ ןעמעוו ,רענייד ןכש רעכעלקילגמוא רעד טָא

 ןייק רעמ רע טָאה ,סעקצַאצ קעדישז םעד ץוח ַא סָאװ ,שטנעמ רעליטש ַא ןעוועג תמאב
 ןייק רָאג טשינ, :טגָאז ןוא עצינליטַאּפ ןייז טצַארק תיבה-לעב ןיימ ? ןָאטעג טשינ סטכעלש

 ךיז ןבָאה ףרָאד ןיא ןוא ןטעיווָאס יד טגָאירַאפ טָאה שטייד רעד ןעוו ,לשמל ,טָא .רעליטש

 ןפָאלעג ,סעצניַארקוא ,רעדירב ערעזדנוא ןענעז ,ןטסיטושַארַאּפ עשיטעיווָאס ףניפ ןזיווַאב

 םענייא רע טָאה עלסָאיװ א טימ ןוא ןעוועג טרָאד ךיוא זיא ןכש ןיומ .ןגָאלשרעד ייז ןוא

 ,"ּפָאק םעד ןטלָאּפשעצ

 ױזַא ךיז ןייטשלעגייפ קחצי טָאה ,טריפס ךעלזעלג רָאּפ יד ןופ ךעלרוכיש ןיוש

 טסגעלפ וד .רָאי ןעצ ןופ רעמ ןיוש ךיז ןענעק רימ ,יקסוועינשיוו רערעייט, : ןפורעגּפָא

 רַאפ רימ טסָאה וד .םולשב טבעלעג ןבָאה רימ ןוא ,ןלָאמ םוצ ןרָאק רימ וצ ןעגנערב
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 ןָא ,סעיזנעטערּפ ןָא ,לעמ ףיוא ןלָאמעג ןרָאק ןייד בָאה ךיא ןוא טלָאצעג טעברַא רעד

 -ַאטסעט ןטלַא ןיא ןבירשרַאפ זיא'ס סָאװ טגָאזעג טשינ ןַאד רימ וטסָאה לָאמ ןייק .תונעט

 וד .טנעמַאטסעט םעיינ ןייד ןגעוו טגערפעג טשינ ןַאד ריד ייב בָאה ,ָאיציא ,ךיא .טנעמ

 ןדרָאמ ןופ תועשר רעקידתוירזכַא רעד טימ טקעטשעגנָא טשינ טסיב וד זַא ,טסגָאז

 .ןסיוועג ןייד ןופ טכַאמעג טָאה שטייד רעד סָאװ רָאנ טכַארטַאב רעבָא ,ןדיי עקידלושמוא

 טָאה ןכש ןייד רעבָא .ןסָאשרעד ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןעמעוו ןכש ןייד טסגָאלקַאב וד

 סָאד ןעוו .ןשטייד יד ןבעגרעביא םיא ידכ ,ןסָאלשרַאפ םיא ןוא דיי ןקידלושמוא ןַא טּפַאכעג

 -רעביא סיוועג ךָאד םיא רע טלָאװ ,ןפָאלטנַא ןוא ןבָארגעגרעטנוא טשינ ךיז טלָאװ לגניי

 טלָאװ יאדווא -- ּפָאק ןטימ וצ יקסוועינשיוו טלקָאש -- .סיוועג,) ."ןשטייד יד וצ ןבעגעג

 -ושַארַאּפ א טעדרָאמרעד קיטולבטלַאק טָאה ןכש 'רעקניטוג, ןייד, .("ןסָאשרעד םיא ןעמ

 ךעלרעדרעמ טזיורבעג טָאה םיא ןיא זַא זײװַאב ַא ןיוש זיא סָאד ןוא -- .פ .י טגָאז -- טסיט

 ,טסיטושַארַאּפ םעד ןוא ןסעקצַאצ רָאנ טשינ ןסיוועג ןייז ףיוא טַאהעג טָאה רע ןוא טולב

 רעדרעמ ַא ןעוועג זיא רע .סנבעל עקידלושמוא עכעלשטנעמ ןוא עשידיי ערערעמ רַאנ

 ענעסָאגרַאפ קידלושמוא סעדעי ףיונוצ טביילק טָאג .טלָאצַאב רַאפרעד םיא טָאה טָאג ןוא

 *.ףארטש עטנידרַאפ ןייז ןעמוקַאב ףוס-לכ-ףוס טעוו רעדרעמ רעדעי ןוא טולב

 רע טָאה ךיילג ןוא *טנעמַאטסעט ןטלַא רעזדנוא, ןגעוו טדערעג רעטייוו טָאה .פ .י

 יד טסעז וד ? שיט ןפיוא ריד ייב זיא סָאװ טָאג ןופ טיורב סָאד טסעז וד, :ןבעגעגוצ

 ,ןבירשרַאפ זיא טנעמַאטסעט ןייד ןיא ?ּפָאק ןייד רעביא ןעגנעה סָאװ רעדליב עקילייה

 טסניימ וד ! יקסוועינשיוו .טרָאװ סטָאג טשינ רעבָא ,ןרעוו ןטיברַאפ ןלעוו דרע ןוא למיה זַא

 זיא סָאװ ,ךייט ןקיטולב םעד ןופ טייז רעטייווצ רעד ןופ ןיוש טסייטש וד זַא יאדווַא

 ןרָאװעג ןעקנורטרעד ןטרָאד ןענעז סע ןעוו ,קרַאמ רעציװָארבמָאד ןפיוא ןענַאטשטנַא

 ןפיוא קירוצ טריפעג ,טקינייפעג ,ןגָאלשעג ,טריבארעג ןבָאה םינכש ענייד ןעוו ? ןדיי ןסַאמ

 ?ןפָאלטנַא טרָאד ןופ זיא רעכלעוו ,דיי ןדעי ןיירַא ךייט ןקיטולב ןיא ןפרָאװעג ןוא קרַאמ

 -רעדנוה ןוא עינעשטארמַאז ןוא עיַאטָאלָאז ןעלגנירמורַא טציא טעוו ךייט רעקיזָאד רעד טָא

 ןציילפרַאפ רע טעוו טולב שידיי ןייז טימ ןוא ,רעפרעד עשיליופ ןוא עשיניַארקוא רעט

 ערעייז ןענַאוו ןופ .רעפרעד ןוא טעטש עשטייד עלַא .ןטידנַאב ןוא רעביור ,רעדרעמ עלַא

 ."! ןעמוקעגרעהַא ןענעז סעדרָאז

 ןסעזעג זיא רע .טרַאװרעד טשינ דייר עכלעזַא טָאה ,סיוא טזייוו ,תיבה-לעב ןיימ

 ךיז רע טָאה רעהכַאנ ןוא .'? טגָאז ָאיציא סָאװ טסרעה וד, : יורפ ןייז וצ טגָאזעג ןוא ,סַאלב

 ענייד + ןייז עקַאט סע טעוו יוזַא ? תמא סע זיא, : ןקָארשרעד טגָאזעג ןוא .פ .י וצ טעדנעוועג

 ,טגָאזעג עבלעז סָאד ךיוא טָאה יז ,עקשידיי רענילאטס א ןופ טרעהעג ןיוש ךיא בָאה דייר

 סָאד רעבָא ,ןסָאשרעד יז טָאה ןעמ ,ָאטשינ ןיוש יז זיא רעבָא טציא ,וד יוו טדערעג ױזַא

 ."קערש א זיא סע .ןורכז ןיא טצירקעגנייא רימ זיא טגָאזעג טָאה יז סָאװ

 ..רבק םענעּפָא םייב דײריףָארטש ץעקיליורג

 -ילאטס ַא ןגעו השעמ א טלייצרעד יקסוועינשיוו טָאה שיט םייב קידנציז ױזַא ןוא

 -פיוא ןעוועג זיא רע ,טרעטיצעג ןצנַאגניא טָאה לוק ןייז .לדיימ שידיי טנַאקַאבמוא רענ
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 רעשיוג ןייז ןופ טכַארבעגסױרַא םיא ןבָאה רימ סָאװ ,ןדירפוצ ןעוועג ןיב ךיא ןוא טגערעג

 ןדרָאמ וצ קיעפ טשינ רע זיא טונימ רעד ןיא זַא ,ליפעג סָאד טַאהעג בָא ךיא .טייקפמעט

 שיניִארקוא ץנַאג ןייז ףיוא סָארדרַאפ ןופ םינמיס םיא ןיא טקרעמַאב בָאה ךיא ,ךפיהל

 ,קלָאפ

 -עגוצ ךיז ןבָאה ןייטשלעגייפ קחצי טימ ךיא ןוא טלייצרעד טָאה יקסוועינשיוו

 : טרעה

 -ָארבמָאד ןופ ןדיי יד טרידיווקיל טַאהעג ןיוש טָאה ,שטייד רעד ,טסירכיטנַא רעד,

 -טעטש יד רעביא טזָאלעגסױרַא ךיז ןבָאה ,רעניַארקוא ,רימ .קצָאסיװ ןוא ץינשזערעב ,ץיוו

 קידנעטש .רעזייה יד ןיא טקיט .ענעג טשינ .טזָאלעג ךיז טָאה סע סָאװ טפעלשעג ןוא ךעל

 ,טעב א ,שיט ַא ,עפַאש א טכַארבעג ןוא ץיוװָארבמָאד ןייק ןרָאפעג טנייה :געוו ןיא -

 ,ץינשזערעב ןייק טזָאלעגקעװַא ךיז סנגרָאמוצ ןוא רעייש םעד טליפעגנָא ,לוויטש רָאּפ ַא

 ןוא "? ביור ליפיוזַא סָאװ וצ, : טגערפעג ןיילַא ךיז בָאה ךיא .קצָאסיװ ןייק -- ןגרָאמרעביא

 .ןקידניז םעד ןייז לחומ לָאז יז זַא ,רעטומ רעקידמערַאברעד סטָאג ייב ןטעבעג ךיילג

 ,ןכַאז ענייש ןעמעננָא ןעמ ןָאק ןילָאטס ןיא זַא ,ךיז ןשיווצ טדערעג ןבָאה ןשטנעמ רעבָא

 ךיז ןעניפעג ערעייז ןכַאז יד רעבָא ,טעגרהעגסיוא גנַאל ןיוש ןענעז ןדיי רענילָאטס זַא

 ;חומ םעד רימ ןרעבגע ןביוהעגנָא טָאה עניימ יורפ יד .טרירעג טשינ טעמכ רעזייה יד ןיא

 טרימשעגסיוא .טגלָאפעג ריא בָאה ךיא .*!ןילָאטס ןייק ןרָאפנײרַא רימָאל ,דרעפ יד ןַאּפש ;

 טכַאנ טימ ,ךיילג ןוא ןגָאוו ןפיוא יורפ יד טצעזעגפיורַא ,דרעפ יד טנַאּפשעג ,ןגָאװ םעד

 רעגייזַא 8 םורַא טשרע ןוא ,טפעלשעג ױזַא ךיז רימ ןבָאה טכַאנ עצנַאג א .ןרָאפעגסױרַא

 ןעזעג ךיא בָאה ןגָאװ ןופ ּפָארַא ןיב'כ רָאנ יוו .ןילָאטס ןייק ןעמוקעגנָא רימ ןענעז ירפ

 עפורג א וצ וצ ךיז רַאּפש ךיא .ךיז טסיוטש ןוא ךיז טרַצּפש סָאװ עסַאמ-ןשטנעמ ַא

 טרעפטנע .,*? ףיולנעמַאזוצ א רַאפ סע זיא סָאװ ,ןטסירק ,רעדירב, :גערפ ןוא ןשטנעמ

 ןפיוא טייהרעקידעבעל ,רעטכָאט ןייז טימ דיי א ןעמ טריפ סָאד ? טשינ טסעז וד, : רימ ןעמ

 ןעמ ןוא ,בורג א ןבָארגסיוא רעטכָאט ןייז רַאפ ןוא ךיז רַאפ טעוו רע .תורבקה-תיב ןשידיי

 ייז ןבָאה -- ןילָאטס ןיא ריבג רעטסערג רעד ןעוועג זיא סָאד .ןסישרעד ןטרָאד ייז טעוו

 טָאה רע רעבָא ,ןבָארגַאב קירוצ שדוח ַא טימ ןיוש ןעמ טָאה ןדיי עלַא -- טלייצרעד רימ

 עשידלעה ערעזדנוא ,טשרע .ןרגפ טלָאװעג טשינ ,ןטלַאהַאבסיוא ךיז טלעג ךס ַא רַאפ

 טגָאזעגסיוא טָאה דישז רעד .ןשטייד יד ןבעגעגרעביא ןוא טּפַאנשרעד ייז ןבָאה ןעגנוי

 ןריפ םיא לָאז ןעמ טלעופעג רע טָאה רַאפרעד ןוא ןכַאז ןוא טלעג ענעבָארגַאב ענייז ןגעוו

 ןבָארגַאב טרעוו רע זַא ,ןגיוא ענעגייא יד טימ ןעז וצ סעליהָאמ עשידיי יד ףיוא ןקידעבעל ַא

 טלייצרעד ןעמ .טניה יד יוו ןעמ טבָארגַאב תולבנ עקירעביא יד לייוו ,סעדישז ענייז ןשיווצ

 ןיא ןגיּפשעגנָא םיא יז טָאה ,עקשידיי רעד וצ טַאהעג קשח טָאה שטייד רעד זַא ,ךיוא

 ."ןיירַא םינפ

 ןפיוא קוק א ביג ךיא, :טריסַאפ טרָאד טָאה סע סָאװ רעטייוו טלייצרעד יקסוועינשיוו

 רעד ,דיי ַא יוו סיוא ךָאנ טעז רעבָא ,טרעביושעצ ,ןסקַאוואב ןצנַאגניא זיא רע ,ןדיי

 ןוא ּפָאק ןיא ריא טשוק רעטַאפ רעד .ץרַאה סנטַאט םוצ טעילוטעגוצ םינפ סרעטכָאט

 ךס ַא .הליפת עשידיי א -- יודיוו טגָאז רע סיוא טזייוו .סעפע ןעשטפעש ןפיל ענייז .טנייוו
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 ןוא טסנרע ןעוועג ןענעז ערעדנַא .היוול עקידעבעל ָא יד טיילגַאבטימ ױזַא ןבָאה ןשטנעמ

 *.טלמוטעג ןוא טדערעג ןבָאה ערעדנַא

 עטנפָאװַאב יד וצ ןפורעגּפָא ךיז ןוא רעניארקוא ןַא רענייא ןעמוקעגנָא זיא גנילצולּפ,

 ןבָאה רעייגכָאנ עלַא יד רעבָא *? תולבנ יד טימ ךיז ריא טעינָאמערעצ סָאוו, : ןטסיצילָאּפ

 -סיוא רעטכָאט ןייז ןוא ךיז רַאפ טעוו דיי רעד יוו ןעז ףרַאד ןעמ ,ךָאנ זָאל, : ןגירשעצ ךיז

 ךיילג א לדיימ סָאד ךיז טיג ,בוטש ריא ןופ לקירב םייב ...גנילצולּפ ןוא ."בורג א ןבָארג

 עריא טימ םורַא טּפַאכ יז ,רָאה עגנַאל עצרַאווש עטרעביושעצ יד ּפָא לסיירט ַא טיג .סיוא

 ריא טימ ללח ןיא ריפ א סעּפע טיג יז .ןשטנעמ עקידנעייגטימ יד ןגיוא ענייש עקידרעייפ

 שממ !טייהנייש ַאזַא .טרענייטשרַאפ יו ןרעוו ןשטנעמ עלַא ןוא טנַאה רעסייוו רענייש

 -לעוו לאש םעניד א טימ ןפרָאװעגרעביא .ענורטס א יוו עקנַאלש ַא ,עקלַאסור ַא ,לכאלמ א

 ַא ןיא ןבירשַאב ,עיזַאטנַאפ א סעפע יוו ןעזעגסיוא יז טָאה ,עיצארג וצ ריא טיג רעכ

 ענייש עטנפעעצ-טיירב ,עסיורג עקידרעייפ עריא טימ קוק א רעדיוו טיג יז .לכיב-השעמ

 טנַאה רעד טימ ריפ א לָאמ ַא ךָאנ טיג יז .םורַא ןעמעלַא רעדיוו טמענ קוק רעד ןוא ,ןגיוא

 .טייקיור טונימ רָאּפ א טעב ךיא ,ענָאידַאמָארג, :ןושל שיניַארקוא רעזדנוא ףיוא טגָאז ןוא

 טרעוו רע רעדייא סעפע טגנַאלרַאפ רעכערברַאפ ַא ןעוו זַא ,ץעזעג א ןַארַאפ זיא סע

 ןסינעג ךימ טזָאל ןוא טייקילעפעג יד ָאזלַא רימ טוט .ןגעקטנַא םיא ןעמ טמוק ,טפעקעג

 ,ךארפש רעייא ןיא ,ןענעגעזעג ךיז ךיא לעוו טראוונגעק רעייא ןיא ,ָאד .ץעזעג םעד ןופ

 :שיניארקוא-טבלַאה ,שיליופדבלַאה רעטָאפ םוצ טדער יז ןוא .*רעטָאפ ןכעלקילגמוא ןיימ טימ

 גנַאב ריד לָאז סע זַא ,טלעוו רעד ףיוא רעביא ןעד וטסזָאל ןעמעוו ? וטסנייוו סָאוו ,ַאטַאט,

 עכלעוו תויח ענעגושמ ,ןעגנַאלש רָאנ ,ןשטנעמ ןופ טלעוו ןייק טשינ ךָאד זיא סע + ןָאט

 .עטסכַאװש יד ןופ ןביוהוצנָא רעגנירג זיא סע לייוו ,זדנוא טעדרָאמ ןעמ ,טולב ןפרַאד

 ךיז ןשיווצ עקרַאטש יד ןלעוו טציא .עכַאווש יד ןופ תונברק עטצעל יד ןיוש ןענעז רימ

 ןייז ןקיטש טעוו ןוז א .טולב ןעז ןזומ ןוא ןפרַאד ייז לייוו .טיוט ףיוא לגנַארעג ַא ןביוהנַא

 ןייז טעוו טיוט ,זדלַאה סרעטומ ריא ןיא ןשטעווקניירַא לגענ עריא טעוו רעטכָאט א ,רעטַאּפ

 ."תומשנ עכעלרעדרעמ ערעייז ראפ זייפש עכעלגעטיגָאט יד

 : ןגיוצעג רעטייוו טָאה יז ןוא

 .טולב ךָאנ קיטשרוד זיא סָאװ ןומה רעקיפעק-טנזיוט ַא ךָאנ טציא טייג זדנוא ךָאנ;

 רעטסעווש ַא ,רעטסעווש ןייז ןעגנעה רעדורב ןייא ,ןומה ןקיזָאד םעד ןופ טעוו רעטעפש

 ."רעדניק ערעייז ןקיטש ןלעוו סעמַאמ ןוא רעדורב ריא ןסייב טעוו

 -רעביא טלָאוועג ןבָאה עלא ,ןעמונעגמורַא טָאה רעדיוש ַא, :טגָאז יקסוועינשיוו ןוא

 טדערעג טָאה יז לייוו .ןוט וצ טגַאוועג טשינ סע טָאה רענייק רעבָא .ןדער סָאד ןסייר

 ."טנעמַאטסעט ןטלַא ןופ איבנ ַא יוו רָאנ ,שטנעמ ַא יו טשינ

 : טגָאזעג רעטייוו טָאה יז ןוא

 ךייא ןופ עלַא יד גנַאב ךיוא רימ ןעוט סע .קלָאפ טעליוקעצ ןיימ גנַאב רימ טוט סע,

 טעוו סע סָאװ ,גנַאב רימ טוט סע .ןרעוו טעליוקעג ןוא טקיטשרעד סיוועג ךָאנ ןלעוו עכלעוו

 רעכלעוו ,שטייד ןטימ ,יאדמשא ןטימ ,ןטש ןטימ ןענעכערּפָא ךיז לָאז'ס רעוו ןייז טשינ
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 ןאמנעדליג אשימ .שזניא

 ("ַאשימ ַאידַאיד,)

 ןאזיטראפ רעציווארבמאד א טימ סניהשעמ א

 רידנאמָאק רעטנכייצעגסיוא ןוא רעטסווואב א ,ץערָאק ןופ ,ןַאמנעדליג (השמ) אשימ שזניא

 ,רעצערַאק ןיא טפמעקעג טָאה סָאװ ,דאירטָא-רענאזיטראפ ןשידיי א ןופ ("ַאשימ אידַאיד, נ"א)

 םעד ןגעוו גנוביירשַאב רעקיזָאד רעד ןיא טלייצרעד -- ןענָאיַאר רענילָאװ ןוא רעקצַאסיוו

 -לעוו ,(גרעבנטַאר אנינ ןופ רעדורב רעד) ברַאפדלָאג סירָאב-ירָאב ןַאזיטרַאּפ רעציװָארבמָאד

 עיצקַאדער יד .דַאירטָא ןייז ןיא טפמעקעג טָאה רעכ

 -רעד ןוא געוו םעד רעבירַא לענש ןפיול ,דלַאװ ןופ סױרַא ייז ןעייג טכַא עבלָאז

 רעטייווצ רעד ףיוא טרעגלַאוועגנָא ןגיל עכלעוו ,רעמיוב עטקַאהעגּפָא יד וצ ךיז ןרעטנענ

 -כידעג רעד ןיא ןיירַא ןיוש ןענעז ייז רָאנ ,ןסָאש עכעלטע ךיז ןרעהרעד סע .געוו טייז

 .ןָא ןפיירג ןשטייד יד לייוו ,עיציזָאּפ-סגנוקידייטרַאפ ַא ןעמענרַאפ ןוא ןגייווצ יד ןופ שינעט

 ןבָאה ייז לייוו ,קיטכיזרָאפ ןסיש טסייה ,עּפורג רעד טימ ןָא טריפ רעכלעוו ,סירָאב

 לעפַאב א טיג סירָאב .רעוויסערגַא ץלַא טונימ רעדעי טימ טרעוו אנוש רעד .ןליוק קינייוו

 ,ןטַאנַארג יד ןטיירגוצ

 ןרעביא ןפיול ךיז ןזָאל ןוא שינעטלעהַאב רעייז ןופ סיורַא ןעגנירפש ןשטייד יד

 יד ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןעילפ ןטַאנַארג עכעלטע .רענַאזיטרַאּפ יד ןריקַאטַא וצ געוו

 ןעיירפ םעד ךרודַא לענש רענַאזטרַאּפ יד ןפיול ,הלהב יד קידנצונסיוא .רעפיירגנָא

 סע עכלעוו רעטניה ,רעמיוב ענעגעזעגּפָא גרַאב ןטייווצ ַא ןופ ּפָא ייז טלייט סָאװ ,ץַאלּפ

 .דלַאוו רעטכידעג ַא ןָא ךיז טביוה

 עטעדנווורַאפ יד ןופ ןעיירשעג עדליוו יד טרעה רע .רעטצעל רעד טפיול סירָאב

 --- יגעוו םעד ףיוא טגיל סָאװ ,במעד ןבָארג ַא בילוצ עלייוו א ךיז טלַאהרַאפ רע .ןשטייד

 ןיש רע טָאה סופ ןייא .טעװעטַארעג ןענעז ייז ןוא ,םיא רעביא ןכירקרעבירַא רָאנ

 קיטייוו ןפרַאש ַא גנילצולפ טליפרעד רע רעבָא ,םיוב םעד רעביא ןפרָאװעגרעבירַא

 ןוא -- ,ןגיוא ענייז רַאפ ןבעווש ןָא ןביוה ןזיירק עטיור ןוא עלעג .םערָא ןקניל ןיא

 ..טשינ רע טקנעדעג רעטייוו סָאװ

 ןעמַאזוצ .טלַארפעגפיוא םיא טָאה ןוא רעטצנעפ םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא ריציפָא רעד

 -נעילב ןופ חיר רעד רעמיצ ןיא ןסירעגניירַא ךיז טָאה טפול עשירפ םָארטש םעד טימ

 ךיז ןסירָאב ןליופאב ןוא רעטצנעפ ןפיוא טצעזעגקעווא ךיז טָאה רע .סעיצַאקַא עקיד

 ךיז רע טָאה טורציפש םעד רעגניפ ייווצ טימ קידנעיירד ןוא .םיא ןגעקַא ןלעטשקעווַא

 ,גנוי ךָאנ טסיב וד :טגָאזעג ױזַא ןוא ןסירָאב וצ ןירעשטעמלָאד רעד ךרוד טעדנעוועג

 טזָאלעג ךיז טסָאה וד .קלָאפ ןייד ןצונ ןעגנערב ןוא ןבעל ךָאנ טספרַאד ןוא טסנעק וד

 עניַארקוא רעייא ןעלדנַאוורַאפ טלָאוועג ןבָאה עכלעוו ,"ןטסינומָאק-ןדיי, יד ךרוד ןריפרַאפ
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 581 ןַאזיטרַאּפ רעציווָארבמָאד א טימ סניהשעכ ַא

 רעזדנוא טָאה טציא .ןעיידיא עדליוו סנילַאטס רַאפ דלעפ ןלַאטנעמירעּפסקע ןַא ןיא

 ףליה רעד טימ ןוא טסעּפ רעשיטסיועשלָאב רעד ןופ דנַאל רעייא טיירפַאב רעריפ

 .הכולמ עקידנעטשבלעז עקיגנעהּפָאמוא ןַא ןלעטשפיוא רע טעוו קלָאפ רעייא ןופ

 .טייהנדירפוצ טימ ןָאטעג טכַארט א סירָאב טָאה ,דיי א ןיב ךיא זַא ,טשינ טסייוו רע

 רעכעלדניירפ רעטכַאמעג א טימ טצעזעגרָאפ שטייד רעד טָאה -- רעביא ךיז גייל

 :ןבעגעגוצ רע טָאה (ןירעשטעמלָאד יד) ןירעניארקוא רעד וצ ךיז קידנדנעוו ןוא ,םיטש

 םיא טיג ;ןדנּווו יד ןדניברעביא םיא לָאז יז ,רעטסעווש-ןקנַארק יד םיא וצ גנערב

 .רעהרַאפ םעד ףיוא טעניבַאק ןיימ ןיא ןיירַא םיא טריפ ןאד ןוא ,ןסע

 גערפ :ןירעניַארקוא רעד וצ טעדנעוועג ךיז טָאה טנַאדנעמָאק רעשישטייד רעד

 ,שיניַארקוא ףיוא עגארפ יד טצעזעגרעביא טָאה ןירעשטעמלָאד יד .ךיז רע טליפ יוו םיא

 ןעגנוקינייפ עטסערג ערעייא ןטלַאהוצסיוא ףיוא קרַאטש גונעג ךיז ליפ ךיא --

 ,סירָאב טרעפטנעעג טָאה -- םירבח עניימ ןופ םענייק ןטַאררַאּפ טשינ ןוא

 -עמלָאד יד טגָאזעג טָאה) טנַאדנעמָאק רעה ,רעסעב ךיז טליפ רע זַא ,טגָאז רע --

 -ןקנַארק יד טקישעג םיא טָאה ריא סָאװ רַאפרעד ךייא טקנַאד רע ןוא ,(ןירעשט

 .רעטסעווש

 טניוטשרעד זיא ,ךַארפש עשישטייד יד טציזַאב טקעפרעפ טָאה רעכלעוו ,סירָאב

 סָאװ טימ טַאהעג טשינ טָאה ןוא ,ןירעניַארקוא רעד ןופ גנוצעזרעביא רעד ןופ ןרָאװעג

 .ןרעלקרעד וצ סָאד

 םיא ךיא לעוו ,ןגַארפ עניימ עלַא ףיוא קיטכירפיוא ןרעפטנע טעוו רע ביוא --

 טָאה -- יירפ רעד ףיוא ןזָאלסױרַא ךָאנרעד ןוא טרַאפשרַאפ טייצ עצרוק א ךָאנ ןטלַאה

 ,טנַאדנעמָאק רעד טצעזעגרַאּפ

 טָאה ,דייר סריציפָא םעד ןצעזרעביא וצ ןזיוואב טָאה ןירעניַארקוא יד רעדייא ךָאנ

 ,טרַאװרעד רימ סָאװ סייוו ךיא !דייר ערעייא טסיזמוא -- :ןגירשעגסיוא ןיוש סירָאב

 ,טקנעדעג רעבָא .רענייב עניימ ןכערב ןוא שיילפ ןיימ ןסייר ןטערטוצ ןיוש טגעמ ריא

 ! סרעגרע ליפ ךָאנ טפנוקוצ רעטסטנעָאנ רעד ןיא טרַאוורעד ךייא זַא

 .טנַאדנעמָאק רעד טגערפעג טָאה -- ? רע טגָאז סָאװ --

 טעב ןוא ,טפעשרעד ןוא טכַאװשעגּפָא רעייז ךָאנ ךיז טליפ רע זַא ,טגאז רע --

 עקיטיונ יד ןבעג ןרעג רע טעוו ןַאד ןוא ,ורוצ ןזָאל ייווצ-גָאט א םיא טלָאז ריא זַא ,ךייא

 .ןירעניארקוא יד "טצזעגרעביא; טָאה -- סעיצַאמרָאפניא

 -רעניא ןַא רָאנ ,טגָאזעג רע טָאה סָאד טשינ זַא ,ןעיירשסיוא טלָאװעג טָאה סירָאב

 ףיוא טקוקעג זיולב טָאה רע .ןופרעד ןטלַאהוצּפָא ךיז טריטקיד םיא טָאה לוק רעכעל

 .גנורעדנּווורַאפ טימ ןירעניארקוא רעד
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 לָאמ רָאּפ ַא טָאה ,םיא טכַאוואב סָאוו שטייד רעד יוו ,טרעהעג טשינ טָאה סירָאב

 -רַאפ טציא ןעוועג זיא רע .רעמיצ ןיא טקוקעגניירַא טָאה ןוא ,ריט יד טנפעעגפיוא

 ןוא רעטָאפ ןייז ךיז רַאפ רע טעז טָא .לטעטש:םייה ןייז ןגעוו תומולח ענייז ןיא ןעקנוז
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 טגיל סירָאב .ירדנ-לכ וצ ןייג ךיז ןביילק ,םישובלמ עקידבוט-םוי ןיא ןָאטעגנָא ,רעטומ

 רעכעלזייב ַא טימ םיא וצ ךיז טעדנעוו רעטָאפ רעד ןוא עּפַאנַאק ַא ףיוא רעמיצ-סע ןיא

 .ירדנילכ וצ ןקיטעפשרַאפ רימ ןלעוו ריד בילוצ ,ןגיל ױזַא וטסעוו גנַאל ךָאנ : םיטש

 יילב טימ יוו זיא רעפרעק רעצנַאג רעד ,טשינ ןעק ןוא ןביוהפיוא ךיז ליוו סירָאב

 ןקיטייז ַא ןופ :ךיז טבעוו םולח רעד ןוא .רבא ןייק טימ ןריר טשינ ןעק רע ,ןסָאגעגנָא

 ,פָאק ןפיוא לכיט ןדייז-סייוו ַא טימ ןירעשטעמלָאד עשיניַארקוא יד ןיירַא טייג רעמיצ

 ...טנַאה רעד ןיא לרוזחמ ןיילק ַא טימ

 שירטקעלע ןַא ןופ ןייש עקרַאטש ַא .ץרוק זיא טייצ יד ,ןַאזיטרַאּפ ,ךיז עכושטעצ --

 .ףָאלש ןופ טּפַאכעגפיוא ךיז טָאה רע ןוא ןגיוא יד ןיא ןָאטעג ץילב א םיא טָאה לפמעל

 ןענַאטשעג זיא ,לרוזחמ ןטימ ,םולח ןיא ןעזעג טשרָאקָא טָאה רע סָאװ ,ןירעניארקוא יד

 .שטייד רעטנפָאוואב א ןענַאטשעג זיא ריא רעטניה ןוא ,ןגיובעגנייא םיא רעביא

 וטסעוו ,םיטש רעלופתודוס ַא טימ טגָאזעג יז טָאה ,ערדלָאק א וטסָאה אד טָא --

 טקידנע סע זיב סיורָאפ ךיילג ןייג טסעוו וד .ןייגקעווַא ןלעוו רימ ןעוו ןעלקיוופיוא ךיז

 .ןטרַאוופָא ריד ךיא לעוו ,ךַאילש םעד ףיוא ,טרָאד ,ןטרָאג רעד ךיז

 ףרַאד ךיא !ריד ןעמ טפור יוו ןוא וטסמַאטש ןענַאוו ןופ ,וטסיב רעוו ,רימ גָאז --

 קיבייא לעוו ךיא ןורכיז סנעמעוו ןוא ןבעל ןיימ ןעקנַאדרַאפ וצ בָאה ךיא ןעמעוו ןסיוו

 .ןצרַאה ןיא ןגָארט

 ןבעגעג רימ טסָאה וד סָאװ ,ןייז רַאבקנַאד ףרַאד ריד ךיא רָאנ ,רימ וד טשינ --

 ןענופעג ךיז בָאה ךיא ןכלעוו ןיא םונהיג םעד ןופ ןסײרוצסױרַא ךיז טייקכעלגעמ יד

 רעדיינש ןשידיי ןמערָא ןַא ןופ רעטכָאט ַא ןיב ךיא ...רָאי ןבלַאהטרעדנַא ןופ ךשמ ןיא

 .ןַאמרעטסַא עלעזייר זיא ןעמָאנ ןיימ ןוא ,רעפעינד ןפיוא לטעטש ןיילק ַא ןופ

 ןבָאה סָאװ רעטכעט עשידיי ליפ ,ןדלעה עשידיי ליפ ןפַאשעג טָאה הפוקת ענעי ,ָאי

 ןענעז סָאװ ןיז עשידיי ליפ ןוא ,דיי ַא ןעװעטַארוצּפָא ידכב ,סנבעל ערעייז ןעוועג בירקמ

 .טרָאװ בלַאה ןייק אנוש םעד ןבעגעגסיורַא טשינ ןוא ןרוטרָאט ףיוא ןעוועג טיירג

 ליפ ךָאנ ןוא ,ָאטשינ זיא ןַאמרעטסא עלעזייר ,טשינ טבעל ברַאפדלָאג סירָאב

 ...ןעמוקעגמוא ןענייז עכלעזַא רעטנזיוט

 ! ךורב םרכז יהי

 התת ו א עט עט עט טי עי עי טיי

 טימ עטנּפָאװַאב ,ןדיי קיסיירד ןוא עכעלטע) "ַאשימ אידַאיד, ןופ עפורג עטשרע יד

 ןוא וָאסעלק ןשיווצ געוו ןפיוא .עיסעלָאּפ ףיוא קעװַא זיא (ןסקיב 2 ןוא רעװלָאװער 1

 ןבָאה עטלייצעג זיולב ןוא ןשטייד ךרוד ןרָאװעג טלגנירעגמורא עפורג יד זיא ענטיקאר

 רעקצַאסיוו ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז טייצ עסיוועג ַא ןבָאה ענעבילברַאפ יד .טעוועטארעג ךיז

 .ץיװָארבמָאד ןבענ ,(ןילָאװ-ךופצ) ןישטָאכ ,שטַאלימ ,עליב ןופ טנגעגמוא ןיא ,ןָאיַאר

 עפורג יד ךיז טָאה טרָאד ,ןָאיַאר רערימָאטישז ןיא רעבירַא ייז ןענעז רעטעפש..,

 רעד ."ַאשימ אידאיד, נ"א דַאירטָא-רענַאזיטרַאפ ןכײרלָאצ ַא ןיא ןסקַאוועגרעדנַאנופ

 -ײרפַאב רעד זיב דַאירטָא םעד טימ טריפעגנָא טָאה ןַאמנעדליג אשימ .שזניא רידנַאמָאק

 .ײמֹרַא רעטיור רעד ןופ ןעגנונעכייצסיוא עטסכעה יד טימ ןרָאװעג טנדרָאַאב זיא ןוא גנוא

 (.דער) ןרָאװעג רטפנ ָאד ןוא לארשי ןייק ןעמוקעג המחלמ רעד ךָאנ זיא ןאמנעדליג .מ .שזניא
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 ןלייצרעד רענאזיטרא'פ

 ןופ םיבשות עקיטציא ,ץיװָארנמָאד ןופ עקימַאטשּפָא ,רענַאזיטרַאפ עשידיי ןצעביז

 רעייז ןופ הליגמ יד טלקיוועגפיוא םַאזניימעג ןוא ןעמַאזוצ ןפָארטעג ךיז ןבָאה ,לארשי

 רדגס ןוא קחצי רעדירב יד :ןענעז ןצעביז יד .געוו-רענרעד ןשיָארעה ןוא ןקיטולב

 ,עזאמלפראפ עיניפ ,סעקצַאצ הדוהי ,לזנעג סחנפ ,ל"ז יקסווַאקנאמ ךורב ,ןייטשלעגייפ

 ליווצ ,קירדומ םייח ,ןַאמכָאה םייח ,ָאלַאזװַאק השמ ,ווֶאגובא קעלַא ,גרעבנזַאר החמש

 אנינ ןוא בקעי יורפ ןוא ןַאמ ,יודנאל םייח 'ר תיבל היה רעטסעווש רעייז ןוא רעדירב

 .(עקירעמַא) רעטסַא טציא ,ןַאמרַאב עינעמ ךיוא יו ,גרעבנעטָאר

 זגיוצעג סעומש רעד ךיז טָאה לָאמ סעדעי ןוא ןפָארטעג ךיז ייז ןבָאה לָאמ עכעלטע

 רעבָא ,טרעהעגוצ ךיז ןבָאה עלַא ןוא ןלייצרעד רענייא טגעלפ סנטסרעמ : גנַאל-ןהעש

 עלַא וליפַא רעדָא טדערעג ןבָאה יירד-ייווצ ןעוו ןלַאפ קיצניוו טשינ ןעוועג ךיוא ןענעז'ס

 טלעטשעגטסעפ ,"ןצראה םענופ טדערעגּפָארַא ךיז ייז ןבָאה ןפוא אזַא ףיוא .ןעמַאזוצ

 ןוא ןשינעעשעג ןגעוו תוקפס עסיוועג ןכילגעגסיוא ,עטנַאקַאב ןעמעלַא ןעמענ ןוא ןטקַאפ

 עטסקיטכיוו יד ןופ םענייא טייקנסעגראפ ןופ טרעיילשעגסיוא םורַא יוזַא ןוא ,ןריפסיוא

 .ןדיי רעציװָארבמָאד ןופ הרובג ןוא םוקמוא ןופ הליגמ רעד ןיא ןעלטיּפַאק

 רעבעגנָאט רעד ןוא ןפערטנעמַאזוצ יד ןופ רָאטַאיציניא רעד ,ןייטשלעגייפ קחצי

 ףיול םעניא עטגָאזעגסױרַא סָאד ,רעגייטש ןייז ףיוא ,טריטָאנ ךיוא טָאה ,ןסעומש יד ייב

 ידכ .ךוב ןקיזָאד ןרַאפ לַאירעטַאמ סָאד טכארבעג םרָאפ רעד ןיא ןוא ןסעומש יד ןופ

 ןיז ןיא םיא רימ ןעגנערב ,לַאירעטַאמ ןקיזָאד םענופ טייקידתושממ סָאד ןטיהוצּפָא

 .ןעגנורעדנע עקידרקיע ןָא ,םרָאפ רעקיטרַאנגייא

 עיצקאדער יד

 ןייטשלעגייפ רדנס ןוא קחצי ןופ ןעגנולייצרעד עקידתופתושב .א

 טיוט ןופ ענעּפָאלטנַא יד

 זדנוא ןבָאה ייז תעב ,טנעה עשיניַארקוא ןוא עשטייד יד ןופ ענעפַאלטנַא יד ,רימ

 זדנוא ןריפ ייז זַא ,דיירסיוא ןשירענגיל ןטימ ,ץיװָארבמָאד ןיא ןענָאגַאװ ןיא טנדָאלרַאפ

 -דלַאװ רעציװָארבמָאד רעד ןיא געט ךס %8 םורַא ןעקנָאלב ,"טעברַא ףיוא,

 טרַאנעגניירַא ןענעז ערעייט ןוא עביל ערעזדנוא זא ,ןיוש ןסייוו רימ ןוא ,גנוטיירפשסיוא

 ןוא ,ענרַאס ןיא רעבירג עטיירגעגוצ סיורָאפ ןופ ,וצ ןרעוו טקישעגּפָא ידכ ,ןרָאוועג

 ןסָאשעצ -- ףוס םוצ ןוא ןרָאװעג טקינייפעג ןוא ןגָאלשעג רעירפ ייז ןענעז טרָאד זַא

 ןוא רעציווָארבמָאד ךרוד טגלַאפרַאפ דלַאװ ןיא ןרעוו ךעלטשער ענעפַאלעצ עלַא יד

 רעביא ןביג ןוא ןקינייפ ,ןגָאלש רעדָא ,טיוט םוצ ייז ןענעגרה עכלעוו םייוג עשיפרָאד

 רימ .ּפָאק ןשידיי ןדעי רַאפ ץלַאז ָאליק ייווצ וצ ןעמוקַאב ייז סָאוו רַאפ ,ןשטייד יד וצ

 סָאװ ,חוכ א ןרעוו ןפַאשעג זומ'ס זַא ,ןרעוו ןָאטעג סעפע זומ'ס זַא ,ריפסיוא םוצ ןעמוק

 רימ !סָאד ןעמ טכאמ ױזַא יו רעבָא .יירעדרעמ רעד ןופ עיטסעב יד ןטלַאהּפָא לָאז

 תוחוכ ןלעפ דנַאטשרעדיוו םוצ ןוא זָאלפליה ןוא טשואירַאפ ,ןסיוטשרַאפ ןוא טנלע ןענעז

 טביילב סע זַא ױזַא ,חוכ-ריזינַאגרָא ןייק טשינ ןוא רעוועג ןייק ָאטשינ זיא'ס .ןליוו ןוא
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 ענעפָאלטנַא יד ןופ עקינייא ןבָאה ךָאד ןוא .תוומה-ךאלמ םעד ןטרַצוװוצּכָא יוו ,רעמ טשינ

 -מָאד רעד םורַא ןפַאש ןביוהעגנָא ןוא פעק יד ןרָאװעגנָא טשינ דלַאװ ןיא עכעלטנגוי

 עקיעפ-ספמַאק ןופ ןפורג-דנַאטשרעדיוו עקניניילק גנוטיירפשסיוא-דלַאוו רעציווָארב

 ןדיי עשיפרַאד ןופ ןוא עטעװעטַארעגּפָא רעקינרעס ןוא רעציװָארבמָאד ןופ ןשטנעמ

 ןוא ץלַא רַאפ המקנ ןעמענ ןביוהעגנָא ךיילג ןבָאה סעפורג יד טָא .טנגעגמוא רעד ןופ

 -ירַאװס ןיא ןוא רעדלעוו סרעטאילפ רעציווַארבמָאד ןיא ייז טפערט ןעמ .ןעמעלַא ריזפ

 .רעדלעוו רעירעזָא ןיא ךיוא ןוא ןיראה ךייט ןפיוא ,עליב ןבענ ,דלַאוו רעשטיוועשט

 -אילפ רעטנוא ,סעטָאלב-דלַאו עכעלדנעמוא יד ןשיווצ ,רעוועג ןָא ,טנעה עקידייל טימ

 טרָאד -- םיריזח עדליוו ןעגנַאפ םייוג ןעמוק סע ןיהווו טרָאד ןוא ,לימגעז סרעט

 ,לזנעג סחנפ ,ןיפש רעדירב 3 ,ןַאמיינ רעדירב יד :ןדיי רעציווָארבמָאד ךיז ןצעזַאב

 ּפָא ייז ןגָאלש סרעסעמ טימ .קירדומ ריאמ ,גרעבנענָארק ,ָאקנאיסווָא .סעקצַאצ הדוהי

 ןעמ טייג סקיב ַא-רעד טימ ןוא ,ןליוק טימ סקיב עשיסור ענעטינשעגּפָא ןַא יוג ַא ןופ

 ָא-יד ייב וצ טמענ ןעמ .ןדיי ןגלַאפרִּאפ ןוא רעוועג ןבָאה עכלעוו ,םייוג וצ טכַאנייב

 טשיפרָאד עלא ףמַאק ַא ןָא ןעמ טגָאז ,רעטעּפש גָאט ןייא ךיילג ןוא ןסקיב ערעייז םייוג

 -מורַא יד ןגלָאפרַאפ רעטייוו ןלעוו ייז ביוא ,ןסישרעד טימ ייז טָארד ןעמ .רעניווונייא

 עשירַאדנעגעל רעדנַאנופ ןטיירפש ןוא דחפ ןעמוקַאב םייוג יד .ןדיי עקידנעקנָאלב

 יד זַא ,זיא ןופרעד טַאטלוזער רעד .תוחוכ עשידיי עטנּפָאװַאב עסיורג ןגעוו תוישעמ

 ,דלַאװ ןיא טשינ ךיז ןזייוואב ןוא ךיז ןקערשרעד ןשטייד ערַאבגיזַאבמוא עטשרמולכמ

 ןפמַאק עטשרע יד ןוא רעוועג לפיב סָאד

 לימדעגעז סרעטאילפ רעטנוא ,סעװַאנַאק יד ןשיווצ ,ןדיי עטנפָאוואב עפורג רעד וצ

 .טפַאשנעגנַאפעג רעשטייד ןופ ענעפָאלטנא -- ןסור עטנפָאװַאב ייווצ ךיז ןגָאלשרעד

 טָאה ףוס םוצ .ןסור ךָאנ טגנערבעגטימ ןבָאה ייז לייוו ,תורצ ייז ןופ ןעמ טָאה רעטעּפש

 -תעל רעבָא .ץרא-ךרד ןענרעל ייז ןוא ייז ןגעק ןסקיב יד טימ ןלעטש טזומעג ךיז ןעמ

 -לַאהַאב רעביא ייז טיג קחצי ןייטשלעגייפ ךיוא .ןרָאװעג רעקרַאטש חוכ רעד זיא ,התע

 לכימ 'ר ןופ השורי א ךָאנ ,ןליוק טימ ןסקיב ייווצ ןוא סענַאגַאנ עשיסור יירד ענעט

 לָאמַא ןעמ טָאה רעוועג סָאד טָא .ןטייצ סיילֶאקינ רַאצ ןופ ךָאנ ןטיהעגסיוא ,רעציווירק

 ךַאז ַאזַא לייוו ,ןשטייד יד וצ ןה ןוא ןקַאילָאּפ יד וצ ןה ןבעגוצרעביא טצהעג ארומ

 עשידיי זַא ,טרַאװרעד ךיז ןסקיב יד ןבָאה טציא .תושפנ תונכס טימ טקעמשעג טלָאװ

 ןגָאז געט עטשרע ענעי ןיא .ןצונַאב ייז טימ ךיז ןלָאז רענַאזיטרַאּפ רעציווַארבמָאד

 ןדעי רַאפ זַא םייוג עשיפרָאד עלַא ,שארב ןַאמיינ סחנפ טימ ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןָא

 .רעפרעד ןרעוו טנערברַאפ ןוא םייוג ןרעוו טיוטעג ןלעוו ,דיי ןטכַארבעגמוא ייז ךרוד

 .ןטידנַאב עשיניַארקוא טרירטנעצנָאק סערָאטוכ רעצינעווראה יד ףיוא ןענעז םייתניב

 ןיפש ןמלז .ףמַאק רעסייה א ךיז טדניברַאפ'ס ןוא ןיהַא ךיז טעבנגרַאפ עפורג עשידיי יד

 ןיא רָאטקַאד-לֶאטיפש רענעזעוועג רעד ,ךילרע ר"ד ןוא טנַאה ןיא טעדנווורַאפ טרעוו

 םנמלז ןופ סיורַצ טמענ ,םיא טרירעּפָא ,ןַאזיטרַאּפ רעשידיי רעקיטציא ןוא ץיווארבמָאד

 סניפש םורַא רע טדניב ייז טימ ןוא רענעפש עניד ןוא עגנַאל טלַאפש ,ליוק יד טנַאה
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 ןיירָא טגייל רָאטקָאד רעד ,סּפיג רימ ןעמוקַאב רעטעפש געט ייווצ טימ .טנַאה עקנַארק

 ייוצ רעבירַא ךָאנ טפמעק ןיפש ןמלז .סיוא ךיז טלייה יז ןוא ספיג ןיא טנַאה סנמלז

 ןוא ןטלַאהעגקירוצ םייוג עשיפרָאד ערעדנַא ןוא רעציװָארבמָאד ןרעוו םורַא ױזַא .רָאי

 טסייה ךָאד רָאנ .דלַאװ ןיא ןזייװַאב וצ ךיז ארומ ןבָאה ןענָאזינרַאג עשטייד עניילק יד

 ַא רעטנוא טמוק טייצנשיווצ ןיא .ןדיי רַאפ יירפ ןרָאװעג זיא דלַאװ רעד זַא ,טשינ סע

 ןענעק עכלעוו ,תויח עקיטשרָאדטולב ,ןטסילַאנָאיצַאנ עשיניַארקוא יד :אנוש רעמַאזיורג

 .ןענאראפ טשינ שינעטלעהַאב םוש ןייק זיא ייז ראפ ןוא םיחטש דלַאוו יד טוג

 -ַארבמָאד רעביא םישעמ עקיטולב סיוא טריפ עדרָאה עשיניארקוא עדליוו יד טָא

 א ףיוא ןָא ןפערט ייז רעבָא .ןדיי עקידנעקנָאלבמורַא עזָאלצוש רעקינרעס ןוא רעציוו

 קידגעטש ייז ןגָאלש עכלעוו ,רעפמעק עשיִארעה עגנוי ףיוא ,חוכ ןשידיי ןטנפַאוואב

 .ייז ןגָאירַאפ רעדָא ,ןטכינרַאפ ,קירוצ

 דלַאוו רעשטיוועשטיראוופ ןיא

 טרָאד .דלַאװ רעשטיוועשטירַאווס ןיא ןענאטשטנצ זיא טקנופ-ספמַאק רעטייווצ ַא

 ,רעדניק ןוא רענעמ ,ןעיורפ :ןדיי טרעדנוה רֶאּפ א טעקנָאלבעגמורא הליחתכל ןבָאה

 ןרַאפ שטייד םוצ ןבעגעגרעביא רעדָא ,טעגרהעגסיוא ךס א ןיוש ןבָאה םייוג עכלעוו ןופ

 ָאליק ןבלַאה ַא רַצפ וליפַא ןוא ,סעקשַארַאק רעדָא ,ץלַאז ָאליק ייווצ :ןיול ןטסוװַאב

 ,געט עבלעז יד ןיא טעמכ ,ךָאד ןוא .טיוט ןוא קילגמוא ,שואי ךיוא טשרעה אד .רעקוצ

 .ארויסמ םיסקַאמ ,םלועה תומוא ידיסחמ .יוג ןייא ןוא ןדיי עכעלטע ךיז ןריזינַאגרָא

 ןענעז עכלעוו .ךעלגניי רעציװָארבמָאד יד וצ ייז וצ ןעמוק ,געט עקינייא טימ ,רעטעּפש

 רעצינָארב יד ןיא טפעלשעגמורַא ךיז ןבָאה ןוא ָאטעג רעציװָארבמָאד ןופ ןפָאלטנַא

 רעבלעז רעד רַאפ טייטש עפורג יד ךיוא .יודנצל רעטסעווש זוא רעדירב יד -- סעטָאלב

 .ןטעלעקס-ןסקיב ץלָאה ןופ סיוא ןעמ טקַאה ,בייהנָא ןיא ? רעוועג ןעמ טמענ ּוװ : עגַארפ

 רענָאיצולָאװער ַא ,םולשה וילע ,רעטָאפ ןייז ּווו טסייוו ,םירופ לאומש רעגנוי רעד ,רעבָא

 .רעװלָאװער םענעדָאלעגנָא ןַא קינרעס ןיא ןטלַאהַאב טָאה רע זַא ,ןטייצ עשירַאצ יד ןופ

 -סנבעל טימ ןדנוברַאפ זיא סָאד ןוא רעװלָאװער םעד טָא ןעגנערב קינרעס ןייק טייג ןעמ

 טריטרַאווקנייא טרָאד זיא םעד ץוח .רעדרעמ ןענעז םייוג רעקינרעס עלַא לייוו ,ראפעג

 .רעדרעמ עשיניַארקוא יד ןופ טריטורקער זיא סָאוו ,גנולייטפָא-ייצילֶָאּפ עקרַאטש א

 ,ןסקיב עטשרמולכמ ,ענרעצליה יד טימ ןדָאלַאב, טכַאנ רערעטצניפ רָאג ַא רענייא ןיא

 טגנערב ןעמ ןוא קינרעס ןייק קעװַא עפורג ַא ןיא ךיז ןעמ טזָאל ,קעה ןוא סרעסעמ

 טָאה ,ןיירַא לטעטש ןיא קידנעייג .ןַאגַאנ סמירופ ןטלַא םעד ןײרַא דלֶאוו ןיא עקַאט

 .ןרעווּוצנָא סָאוו ָאטשינ זיא'ס ןוא רעייפ שילעה א טנערב ןצרַאה ןיא זַא ,טליפעג רעדעי

 עטעוועטַארעגפַא לסיב סָאד ןסישרעד םייוג ןלעוו רעוועג ןָא זַא ,טסווועג טוג טָאה ןעמ

 עכעלטע ןיא ןוא ,ןסקיב רָאּפ ַא ךָאנ עפורג יד טמוקַאב ןַאגַאנ םעד טָא ןופ חכ ןטימ .ןדיי

 יד .סטוג ןוא בָאה שידיי עטלמַאזעגנָא יד טימ סערָאטוכ עשייוג ןענערב רעטעפש געט

 רעטנוא .םיעשר עלַא ףיוא ןָא טלַאפ דחפ ַא ןוא ןעגנָאהעג ןרעוו סרעּפַאכ-ןדיי עלעיצעּפס

 יוג ןקידלכש ןוא ןטוג ןטימ ןעמַאװצ ,ןדיי עשידלעה עגולק ןופ טפַאשרעריפנָא רעד
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 טולב טימ .טנגעגמוא ןיא רעדרעמ עלַא ףמַאק ַא טגָאזעגנָא טרעוו ,ארויסימ םיסקַאמ

 ,ןדיי רעקינרעס ןוא רעציװָארבמָאד ןופ טייהנייא-רענַאזיטרַאפ יד ןייא טביירש הרובג ןוא

 עפורג רעניילק רעד ןופ .ןטנַאּפוקָא עשטייד יד ןגעק ףמַאק ןופ עטכישעג רעד ןיא טַאלב ַא

 ןופ טייטשַאב חוכ ַא רעד .חוכ רעשירעטילימ רעקיטכעמ א דלַאוו ןיא סיוא טסקַאוו

 ןרעוו ןוא שידלעה ןפמעק עכלעוו ,ןדיי רעציװָארבמָאד ןוא רעקינרעס טנעצָארּפ קיצכַא

 ןשטייד יד ןגָאירַאפ ןזיב ,ןָא גָאט ןטשרע ןופ ךעלריטַאנרעביא טיהעג לוכיבכ ךרוד

 דַאירטָא ןקיטכעמ םעד טָא וצ .ןטיבעג רעקסניפ ןוא רענווֶאר ,רעציווַארבמָאד ןופ

 .לָאמ ליפ ןרעקוצמוא ךיז ןעמוקסיוא ,גנוביירשַאב רעד ןיא ,ךָאנ טעוו

 ןענעז ,ןדיי רעציווָארבמָאד םורַא ןעקנָאלב סע ווו ,רעדלעוו רעקסרעזָא יד ןיא ךיוא

 -רעביא ןוא עטפַאכעג רעדָא ,עטעדרַאמעג :תונברק עשירפ ןַארַאפ טציא ןיוש

 ןוא עכעלטנגוי יד טשינ ןפָאלש אד ךיוא .עטעדנּוװרַאפ ךיוא יוו ,שטייד םוצ ענעבעגעג

 רעדירב עטנפָאוואב יד ךיז ןענופעג טרָאד .רעוועג ןעמוקַאב וצ ידכ ,ץלַא טוט ןעמ

 ,רעפמעק ןענעז סָאד .ןאמשיפ לבייל ךיוא ןוא אלאזוואק השמ ,יקסווַאקנאמ רשא ןוא ךורב

 רענַאזטרַאּפ רעציװָארבמָאד רעד ןיא לטיפַאק שידלעה ַא ךיוא ןביירשרַאפ עכלעוו

 .גנוגעוואב

 עפורג סנַאמיינ ןופ ןטקַא"חמקנ

 דַאירטָא-סנַאמיינ רעציװָארבמָאד רענעפורעגױזַא רעד סיורַא טזייוו טייצנשיווצ ןיא

 .ןשטנעמ רעמ טרעדילגעגנייא ןוא טנפָאוואב ךיילג ךיז ןבָאה ייז .טייקיטעט עקרַאטש ַא

 ,אקנאיסווֶא ,עזאמלעפראפ עיניפ ,הנוי ןישטליט ,גרעבנעזָאר החמש ןעמוקעגוצ ןענעז סע

 רעציװָארבמָאד ןיא טקעטשרַאפ ןעוועג זיא ךילרע ר"ד .ןַאמניש רעדירב יירד יד

 יז .טזייפשעג םיא טָאה ,ןיטסירק ַא ,רעטסעװש-ןקנַארק ַא ןוא עפַאש א ןיא לָאטיּפש

 ןוא ץיווָארבמָאד ןייק קעװַא טכאנייב ןענעז רימ .ןסיוווצ ןבעגעג םעד ןגעוו זדנוא טָאה

 רע טָאה ןייג לייוו ,ןיירָא דלַאװ ןיא ןגָארטעגסױרַא םיא רימ ןבָאה סעציילפ יד ףיוא

 -- םיפתוש ערעזדנוא טימ ןעמַאזוצ .םייח קירדומ ןעמוקעגוצ זיא ךיוא .טנָאקעג טשינ

 יד ןענערברַאפ רענַאזיטרַאּפ יד .וויטקַא רעייז ןרָאװעג ןעמ זיא -- ןסור עדמערפ

 ךָאנ השורי יד -- עינווָארטקעלע רעציװָארבמָאד יד ףיוא ןסייר ,טסָאּפ רעציװָארבמָאד

 ןופ השורי א ךיוא -- לימ יד ןעמ טנערברַאפ טָאטש רעטנעצ ןיא .ןַאמרַצב ןדיי יד

 טימ ןפמַאק ענעפָא ,טייז ןייא ןופ ,טריפ ןעמ .ןַאמיינ-לעזנעג :םיפתוש עשידיי ייווצ

 יד ןופ ּפָא ךיז ןעמ טגָאלש ,טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא ,ײצילָאּפ רעציװָארבמָאד רעד

 ןטעברַא עכלעוו ,עלַא יד ןעמייה ערעייז ןופ ןגיוצעגסיורַא ןרעוו'ס .ןטסישַאפ עשיניארקוא

 .דלַאוו ןיא טכַארבעג ןרעוו ייז ןוא שטייד ןטימ טימ

 ןיא טכַארבעג ןבָאה ,ערעדנַא ןוא גרעבנעזָאר החמש ,סעקצַאצ הדוהי ,לזנעג סחנפ

 -טפיוה רעד טלייטעגסיוא ךיז טָאה סע עכלעוו ןשיווצ ,לארשי-יאנוש עפורג א דלַאװ

 ראפ ןבעל רעייז טימ טלָאצַאב דלַאװ ןיא ןבָאה עלַא יד טָא .ץיווטיל ףרָאד ןופ רעדרעמ

 ,ילוצאי ףרָאד ןפיוא לַאפרעביא ןַא טכַאמ ןעמ .ןדיי עזָאלצוש רעביא ןלַאפרעביא יד

 ןבעגעגרעביא ייז ךָאנרעד ןוא ןדנובעג ,טקינייפעג ייז ,ןדיי טרַאנרַאפ ןבָאה םייוג יד וו



 587 ןלייצרעד רענַאזיטרַאּפ

 יד טלָאצעגסיוא ןבָאה ןשטייד עקילעדַא יד .ןָאזינרַאג ןשטייד רעציװָארבמָאד םעד

 .ןדיי יד ןסישסיוא טימ ןעוועג דבכמ ייז רעטעּפש ןוא ץלַאז ָאליק ייווצ וצ רעדרעמ

 רַאפ ייז ןוא ףרָאד ןיא דניק ןייז ןוא קחצי ןייטשלעגייפ טרַאנרַאפ ייז ןבָאה ױזַא

 רעטצנעפ א ןעמונעגסיורַא טייהרעטקרעמַאבמוא טָאה ןייטשלעגייפ .בוטש א ןיא ןסָאלש

 ןטלַא ןַא רעטניה בורג ַא ןיא ןטלַאהַאב ךיז ןוא ןכָארקעגסיורַא רעטכָאט ןייז טימ זיא ןוא

 רעבָא .טלמוטעג ,טכוזעג ןבָאה ,ןפָאלעגנעמַאזוצ ךיז ןענעז עכלעוו ,רעדרעמ יד .םיוב

 -ספרָאד יד ןופ םישעמ יד רַאפ .טקורעגסיורַא טשינ ךיז ןבָאה דניק ןטימ ןייטשלעגייפ

 לַאפרעביא ןַא טריזינַאגרָא טרעוו'ס .ןובשח רענַאזיטרַאּפ יד רעטעפש ןרעדָאפ טייל

 רעפמעק רעטסעב רעד טלַאפ ףמַאק םעד ןיא ןוא ָארעזָא ףרָאד ןשיטסישַאפ ןפיוא

 סע .ןסָאשעג ןרעוו םייוג .ןעמַאלפ ןיא ּפָא טייג ָארעזָא רעבָא .ל"ז אקנאיסווָא לאירבג

 ןרַאפ ףָארטש רעייז ןעמוקַאב ןטסישַאפ עשיניַארקוא יד ןוא ףמַאק רעסייה ַא ךיז טריפ

 .ָאקנַאיסוװָא לאירבג שודק

 .ריאמ קירדומ ןַאזיטרַאּפ ןגנוי םעד עפורג יד טרילרַאפ ,געט-לגנַארעג ערעווש ןיא

 ,עפורג רעד וצ ענענַאטשעגוצ ,םייוג 4 יד ןופ סָאװ םעד ןופ טַאטלוזער ןיא טעשעג סָאד

 טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב עפורג יד ןטַאררַאפ ,טעברַאטימ עיירטעג זדנוא קידנגָאזוצ

 ןופ ןבָאה ןטסישַאפ עשיניַארקוא יד .םירוסי עכעלקערש ןיא םוא טמוק ריאמ קירדומ ןוא

 יד ןבעגסיוא לָאז רע םיא ןופ קידנרעדַאפ ,ךעלקיטש ןסירעג טייהרעקידעבעל םיא

 טָאה ,ןרָאװעג ןכַארבעגנעמַאזוצ טשינ זיא ריאמ רעבָא .ןדיי ענעטלַאהַאב יד ןופ רעטרע

 ןופ טמוקַאב רעדרעמ רעד .קנעדנָא ןייז דובכ .שידלעה םוא טמוק ןוא ןבעגעגסיוא טשינ

 .לייטרוא-טיוט ַא םיא רעביא סיוא טריפ ןעמ .ףָארטש ןייז רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד

 .ןבעל םוצ קירוצ ףיוא טשינ טייטש קירדומ ריאמ רעבָא

 רעציװָארבמָאד ןופ טקנופידלַאוו רעשטיוועשטיראווס ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד

 ןרעוו ריא ןיא .גנוגעוואב רענַאזיטרַצּפ רעסיורג א ןופ דוסי רעד ןעוועג ןענעז טיבעג

 טימ ןפמַאק ענעפָא ןריפ ייז ןוא ,ןדיי רענַאזיטרַאּפ רעציווארבמַאד עלַא טרעדילגעגנייא

 גנוקינײרַאפ ַא ןופ לייט ַא ןיוש זיא דַאירטָא רעד טָא וליפַא ןעוו ןוא .ןענָאזינרַאג עשטייד

 דַאירטָא רעשטיוועשטיראווס רעד טָא ץלַא ךָאנ טביילב ,ןדַאירטָא רענַאזיטרַאּפ ליפ ןופ

 טיבעג םעד ףיוא דחפ ןָא טפרַאוו סָאװ ,חוכ-טפיוה א ןדיי טנעצַארפ קיצכַא ענייז טימ

 .ןגערב ערעייז ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא ךיוא ןוא ריטס ןוא ןיראה ןכייט יד ןשיווצ

 .טנגעג רענילָאװ ןיא ךיוא ןוא ןילָאטס--קסניּפ רעטניה זיב

 װָאקרַאכ ןופ טסיטושַארַאּפ רעשידיי רעד

 .םיסינ ןופ רעטרע -- ךיוא ןוא ,תוינערופל ןכומ זיא סָאװ ,טרָא ןַא ןַארַאפ זיא'ס

 ערעזדנוא ןופ טייצ יד ,ראורבעפ שדוח ןיא ,1942 רָאי ןיא : ביירשרַאפ ,קחצי ,ךיא ןוא

 ,ץיווירק ןיא בוטש ןיימ וצ טרָאפרַאפ ,ןייפ ןוא םירוסי ,םידחפ ,ןשינעבעלרעביא עמַאזיורג

 רעטעפש ,תמא .הבושת-לעב א רַאפ טכַאמעג בָאה ךיא ןכלעוו ,חלג רענישילאז רעד

 טציא רעבָא .ייז טימ ןטעברַאוצטימ ןגָאזּפָא ןייז בילוצ רעניארקוא יד םיא ןדרָאמרעד

 -מָאד ןבענ ,קסרעזָא ףרָאד ןופ טמַאדייצילָאּפ ןיא תויה, :דוס א ןייא רימ רע טמיור
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 ,ןטנַאיצילָאּפ ייווצ ןוא ןשטייד יירד ןסָאשרעד טסיטושַארַאּפ ַא טָאה ,קצָאסיװ ןוא ץיווַארב

 וטסלָאז ,ןכל .ןדיי רעקצַאסיוו ןוא רעציװָארבמָאד יד ךעלטרָאװטנַארַאפ ןכַאמ ןעמ ליוו
 ."סיוא טשינרָאג לּפַאלּפ רָאנ ,םיטרפ ךָאנ ןבגערעביא ריד לעוו ךיא .ןטלַאהַאבסיוא ךיז

 רעד טמוק גָאט ןטירד ןפיוא ןוא םינכש עשייוג וצ קעווַא ךיא ןיב געט ייווצ ףיוא

 טמָא-ייצילָאּפ ןיא ןיירָא זעמ טריפ רַאונַאי ןיא, :סקידנגלָאפ רעביא רימ טיג ןוא חלג

 ךעלעמַאּפ .ןרימיטיגעל ךיז לָאז רע םיא ןופ ןרעדָאפ ןטנַאיצילָאּפ יד ןוא ןַאמנגנוי ַא

 -וקָאד ענייז ןעמענוצסיורַא ,טשרמולכמ ,לטנַאמ םענרעדעל ןייז רעדנַאנופ רע טעליפש

 ןוא לטַאמָאטװא גנירג ַא טנַאה ןייז ןיא ךיז טעשטשילבעצ ןיע ףרהכ רעבָא ,ןטנעמ

 -יִלָאּפ עקירעביא יד .ןטנַאיצילָאּפ ייווצ ןוא ןשטייד יירד טיוט ןלַאפ קירד ןייא טימ

 .רעטצנעפ יד ךרוד סױרַא ןעגנירפש ,םיצקש רעציװָארבמָאד ןוא רעקסרעזָא ,ןטנַאיצ

 רענילָאטס ןוא רענרַאס ןופ ףערטנעמַאזוצ א ץיװָארבמָאד ןיא רָאפ טמוק םעד ךָאנ ךיילג

 סע .קסרעזָא ןיא לַאפ םעד ןגעוו עטנדרַאעגרעטנוא ערעייז טימ ןרַאסימָאק-סטיבעג
 ןסָאשעצ ןיוש ןפרַאד ןדיי רעציװָארבמָאד ןוא רעקצַאסיוו זַא ,םעד ןגעוו טרָאד ךיז טדער
 ןלַאפרעביא ןופ תורצ ןייטשוצסיוא טַאהעג ןשטייד יד ןיוש ןבָאה ,טייצ רענעי וצ .ןרעוו
 ןפירגַאב טשינ ךָאנ ןבָאה ייז ,תמא .טנַאק רענליוו ןיא ןוא לעמָאה םורַא ,ןיטסעראק םורַא

 ןעמ זַא, ,טגָאזעג טָאה רַאסימָאק-סטיבעג רענרַאס רעד ןוא ,ןופרעד גנוטיידַאב יד גונעג

 ןייא זַא ,טקַאפ םעד טָא גנורעקלעפַאב רעד ןופ ןטלַאהַאבסיוא ןוא קיטכיזרָאפ ןייז זומ
 םענעגנולעג ַאזַא טמַא-ייצילָאּפ ןיא ןריפסיוא ןענָאק גָאט ןלעה ןטימ ןיא לָאז שטנעמ

 םורַא ױזַא .טלמוטעצ ןענעז ןוא -- חלג רעד רימ טגָאז -- ,ךיז ןעמעש ייז, ."לַאפרעביא

 ."בוטש ןיא קיאּור ןייז וטסנעק

 רעלַאפרעביא רעד טָא :סקידנגלָאפ רענַאזיטרַאּפ ערעזדנוא ךיז ןסיוורעד רעטעפש
 -ַאגרָא וצ עבַאגפיוא יד טַאהעג טָאה ןוא ,ווָאקרַאכ ןופ דיי א ,טסיטושַארַאּפ א ןעוועג זיא
 ןוא ןבעגעגסיוא םיא טָאה ,יוג רעקסרעזַא ןַא ,רעלדניברַאפ ןייז .רענַאזיטרַאּפ ןריזינ
 יד ןבָאה רעטעררַאפ םעד .לדייב-דלַאוו ןייז ןופ ןעמונעג םיא ןעמ טָאה ,ןפָאלש ןתעב

 .ןסָאשעג רעטעפש רענַאזיטרַאּפ

 רעקינרעס ןוא רעציװָארבמָאד ךיז ןרירטנעצנָאק דלַאװ-רוא רעקסרעזָא םענעי ןיא

 -סיוא שטייד םעד ןפלַָאהעג ןבָאה עכלעוו ,םיוג יד ןופ ןובשח ןרעדָאפ ןָא ןבייה ןוא ןדיי

 ףיוא טקישעגקעװַא ןיוש ןעמ טָאה ייז ןופ עקינייא .םורַא ןצנַאג םעד ןופ ןדיי יד ןטכעש

 ןוא בָאה שידיי טימ טּפָארּפעגנָא ,סרעלכייפש ערעייז ןוא רעזייה ערעייז ...טלעוו רענעי

 יד .ןרָאװעג טּפַאלקעצ ןענעז ןוויטַארעפַאַאק עשיפרָאד .טנערברַאפ ןעמ טָאה ,סטוג

 רעציװָארבמָאד יד .רעייפ טימ קעװַא זיא ןעמַאזוצ ץלַא טימ עינרַאלָאמס רעקסרעזָא

 "רעד טייצ רענעי וצ .ןקָארשעגנָא ןוא טלמוטעצ ןרעוו םירעיופ עשיפרָאד יד ןוא םייוג

 :םיא וצ גָאז ןוא סערָאטוכ רענטיפירט יד ףיוא יוג א וצ תושמשה ןיב ךיז ךיא גנַאל

 יד ךיז ןעלסיירט יוג םייב .*החפשמ רעקירעגנוה ןיימ רַאפ סעפע ביג ,ראפישטינ,

 ,ריזח ,שיילפ טיג רע .ןפיורג ןוא לעמ סעברָאט עקניסייוו ןָא טיש רע .דחפ ןופ טנעה

 ןזיב ןריפוצ ריד סע לעוו ךיא; :רימ וצ טגָאז יוג רעד ןוא .לפָאטרַאק ןוא סעקרעגוא

 -ַאזיטרַאּפ יד ייב ייז ןוא רעדמעה וטסָאה טָא ,רעדניק יד ראפ ךעלדיילק ריד אנ .דלַאוו
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 ןשטייד יד ןבָאה רעירפ .טלעוו קע זיא'ס, :וצ טיג רע ןוא ."רימ רַאפ רשוי ץילמ ַא רענ

 ערעזדנוא רענַאזיטרַאּפ יד ןפַאכ רעטציא ,ןדיי יד טתיממעצ סעצּפָאלכ ערעזדנוא טימ

 טוט סע רעוו וטסייוו ןוא ,ָאי !יוטאר ,רעדורב ,טכעלש זיא'ס .ייז ןענעגרה ןוא רעדירב

 ןשטייד יד וליפַא ,רעה .ןדיי ךָאנ ןוא לזנעג סעקניפ ןוא קישטנַאמיינ רעד טָא ?ץלַא סָאד

 ןבָאה -- רימ רַאפ יוג רעד טגָאלק -- רעדיוו קסרעזָא ףרָאד ןיא, .*! סיוא ךיז ןטלַאהַאב

 השמ סע ןבָאה ןָאטעג .םיתביילעב ייוצ טעגרהעג סעקישטָאנסַארק יד סנטצעל רָאג

 וטסייו רשפא ,אקראפישטינ, :םיא ךיא גערפ ".וַאדנַאל רעדירב יד ןוא אלאזואק

 : רע טרעפטנע "?ְךַאז עכעלקערש  ַאזַא ןוטעג רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ןבָאה סָאװרַאפ

 דיי א ןּפַאכ וצ הלווע ןַא עקַאט זיא'ס .קָאנַאידישז םעניילק א טקיטשרעד טָאה ןעמ,

 ! 1 םיתב-ילעב ייווצ ןגיילגעווא גָאט ןטימ ןיא רעבָא ,ןקיטשרעד םיא ןוא דלַאוו ןיא

 טכַאנייב טמוק ןעמ !טלעוו קע .טלעוו קע ,שממ !רעזייה יד ךָאנ ןעמ טנערב וצרעד ןוא

 ןבָאה סַאג רעיינ רעד ןופ ?טסרעה וד .ליוו ןעמ סָאוו טמענ ןעמ ןוא ץיוװָארבמָאד ןייק

 .עטעקַאנ םיתב-ילעב יד טגָאיעצ ןוא רעזייה עלַא טקיניירעגסיוא רענַאזיטרַאּפ יד

 "! קילגמוא ןַא ,קילגמוא ןַא ,יוציא רעדורב

 עילבערג רעד ייב פנ רעד

 ןטעב ןוא ןשטייד רעציװָארכמָאד יד וצ םייוג רעציווטיל ךיז ןדנעוו טייצ רענעי ןיא

 ,קינרעס םורַא סעצנארָאטוכ יד .ןדיי יד ןטכינרַאפ וצ עיצידעפסקע ןַא ןעמוק לָאז סע

 רענילָאטס םייב ףליה ןכוז ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי רעשטיוועשטיראווס רַאפ דחפ ןבָאה סָאװ

 -ירָאװס םעד ןפיירגנָא ןילָאטס ןופ סיורַא טייג גנולײטּפָא-.ס.ס א ןוא ,רַאסימָאק-סטיבעג

 יד .רענַאזיטרַאּפ עשידיי קילדנעצ ראפ יד ןטכינרצפ וצ ליצ ןטימ ,דלַאװ רעשטיוועשט

 ייז .גנונעפָאװַאב עכַאװש רעייז ןגעוו ךיוא ןוא רענַאזיטרַאּפ לָאצ יד יונעג ןסייוו םייוג

 ןדיי לטשער סאד זַא ןסילשַאב ןוא דלַאו ןיא םימותי ןוא תונמלא יד ןגעוו ךיוא ןסייוו

 טלָאװעג טָאה רעפעשַאב רעד רעבָא .ןרעוו טעטכינרַאפ זומ קינרעס ןוא ץיװָארבמָאד ןופ

 ,שממ ,סנ א טעשעג סע ןוא תוליהק עשידיי עטכצרבעגמוא יד ןופ תיראש א ןזָאל

 ."םש היה לודג סנ, תניחבב

 ענעזעוועג ,רענַאזיטרַאּפ דַאירטָא רעניילק ַא חרזמ ףיוא ךיז טסייר טייצ רענעי וצ

 טנּפָאװַאב טוג ןענעז ייז .ןעלפ ןופ ןעמוקַאבסיורַא ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעיימרַא-עטיור

 טשינ .טנָארפ םוצ ןכיירגרעד ךיז ןליוו ןוא טוג ןרירווענַאמ ייז .טלושעגסיוא טוג ךיוא ןוא

 יד ףיוא ,זדנוא ןופ רעטעמָאליק ןבלַאה א לכה-ךסב ,ןָא ךיז ייז ןפערט ,רָאג קידנסיוו

 גנילצולפ .ןטכָאשעגסיוא ןעוועג ןעמעלַא זדנוא סיוועג ןטלָאװ עכלעוו ,.ס.ס רענילָאטס

 סעיציזָאּפ ןעמענרַאפ ןוא טלמוטעצ ןענעז רימ .יירעסיש קידלַאוועג א רימ ןרעהרעד

 -טלָאמעד רעד .ןיירָא סעטָאלב יד ןיא ןפיול רעדניק ןוא ןעיורפ יד .ךיז ןגָאלשּפָא םוצ

 רעריפשסיוא ערעייז ןעוו .רעקידנטיידַאב א זיא דַאירטָא םעניילק םעד טָא ןופ ןוחצנ רעקיד

 םעד ןגעוו טפַאשרעריפנָא רעד רעביא ייז ןביג ,עילבערג רעד ףיוא ןשטייד יד ןעזרעד

 -ןישַאמ ןופ רעייפ א ןענעפע רענַאזיטרַאּפ יד .ייז וצ טנעָאנ וצ ךיז ןעמ טזָאל ךיילג ןוא

 רעטערטרַאפ רעד .ןשטייד יד ייב ןברוח א ןָא ןכַאמ ייז ןוא ןטַאנַארג-טנַאה ןוא רעוועג
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 זיא דלַאװ ןיא זַא ,טסּוװעג ןבָאה עכלעוו ןריציפָא-.ס.ס עלַא יד ,רַאסימָאק-סטיבעג ןופ

 ןענופעג ןבָאה עלַא ןוא עטשרע יד ןרָאפעג ןענעז ,חוכ רעשידיי רעקיטשינ א ןַארַאפ

 .עטעדנווװרַאפ ןוא ענעסירעצ ןגיל ןבילבעג ןענעז סעצווָאּפַאטסעג רעקילדנעצ .טיוט םעד

 -עצ ןבילבעג ןענעז ןרופ יד .געוו ןטימ ןיא טרעגלַאװעג ךיז ןבָאה סרעפרעק ךעלקיטש

 עשיוג יד .ןפָאלעצ ךיז ןענעז עקירעביא יד .תולבנ-םירגפ -- ייז םורַא ןוא עטרעטעמש

 ןבָאה דלַאװ ןיא ןדיי עלעסיב סָאד ןוא ןעגנָאהעג ןילָאטס ןיא ןעמ טָאה רעריפרעטנוא

 ןוא טסיירטעג ןרעוו רימ ןוא ,זדנוא וצ םינפ ןייז טרעקעגקירוצ טָאה טָאג, טגָאזעג

 ,"ףמַאק םוצ טקיטומרעד

 -רַאפ ייז ןופ קידנעמוקַאב ,דַאירטָא ןשיסור ןטימ ןעמַאזוצ ןייז ןופ געט רָאּפ ַא ךָאנ

 עקינייא זיולב .קעװַא דַאיוטָא רעשירעפמעק רעד טָא ךיז טיצ ,ןעגנוזייוונָא ענעדיש

 -נאווצ ,דלַאו רעשטיוועשטירָאװס ןיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי ערעזדנוא טימ ןביילב ייז ןופ

 ןענעז ענעמוקעגוצ שירפ יד .ץיװָארבמַאד ןשידיי םענערָאװעג בורח ןופ רעטעמַאליק קיצ

 רעדנוזַאב ךיז טלייט ייז ןשיווצ .שטייד ןגעק ןפמַאק ןיא עטווורפעגסיוא ןוא עטלושעגסיוא

 ס'יודנאל םייח 'ר ןופ ןאמ רעד ,םעדייא רעציװָארבמָאד ןוא דיי רעסעדָא רעד סיוא

 .ָאגובַא קילַא ,היח עקנַאזיטרַאּפ יד ,לקינייא

 שיָארעה ןייש ַא טנכייצרַאפ ןדיי רעקינרעס ןוא רעציװָארבמָאד עפורג עניילק יד טָא

 עקידנעקנָאלב יד ץוש ןיא טמענ יז .1942 רעבמעווָאנ ןט10 ןופ טייצ רעד ןיא לטיּפַאק

 ןקיטולב ןגעק ףמַאק ןכעלדימרעדמוא ןַא טריפ ,ענעמוקעגמוא יד רַאפ המקנ טמענ ,ןדיי

 ןופ ןובשח ךיוא ןעמענ עּפורג רעד ןופ ןדיי יד .ןגעטש ןוא ןגעוו עלא ףיוא רעדרעמ

 .שטייד םעד ןפלָאהעג ןבָאה עכלעוו םייוג יד

 ןוא םייוג ךיוא יוו ,ןדיי ךָאנ ןוא ךָאנ ןייא ךיז ןיא טרעדילג עּפורג עניילק יד טָא

 חטש א ףיוא ןשטייד יד ףיוא דחפ ןָא טפרַאוו סָאוו דַאירטָא רעקיטכעמ א סיוא טסקַאוו'ס

 רעד ףיוא :ןלַאפרעביא ענעגנולעג טריפעגכרוד ןרעוו'ס .רעטעמָאליק רעקילדנעצ ןופ

 ןטפַאשטריװ עשיצירפ ענעזעוועג יד ףיוא ;רעוועג רעייז וצ טמענ ןעמ עכלעוו ייב ,ײצילָאּפ

 ןענַאינרַאג-.ס.ס עניילק יד ףיוא ןוא ,ןשטייד יד ןופ םוטנגייא סָאד טציא ןענעז סָאװ

 .ךעלטעטש עקימורַא יד ןיא

 "פעצווָאבלוב, יד ןגעק ןפמַאק

 סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ רעציװָארבמָאד עפורג עטייווצ יד טשינ טפָאלש טייצנשיווצ ןיא

 ןפמַאק ןריפ וצ סיוא טלַאּפ לרוג רעייז ףיוא .עקוואשטיניוו ןבענ ,קַאטרַאט ןרעטנוא זיא

 רעד ןאד טָאה ,טסעומשעג ןבָאה םייוג עגולק ,עטוג יוו .סעדנַאב עשיניַארקוא יד טימ

 -רַאּפ יד ןרידיווקיל ןלעוו ייז זַא ,סעדנַאב עשיניַארקוא יד ףיוא ןעוועג ךמוס ךיז שטייד

 ,ןטנַאיצילָאּפ יד טימ ,ןשטייד רעציווָארבמָאד ןוא רענרַאס יד ןבָאה טלָאמעד לייוו .רענַאזיט

 ,סעדנַאב יד טָא .טקעטשרַאפ ךיז יו טעמכ ןוא וויסערגַא ןייז וצ טרעהעגפיוא

 ערעווש רָאפ ןעמוק סע ןוא עפורג עשידיי יד ןָא ןפיירג ,רעוועג שטייד טוג טימ טנדָאלַאב

 קילדנעצ ןייא ןוא טלייטעצ ןאד ךיז טָאה עפורג עשידיי ָא-יד .ןטסעמרַאפ עקיליורג ןוא

 טימ טלגנירעגמורַא ,לזדניא ןיילק ַא ףיוא סעטָאלב יד ןיא ףיט טסענ ַא טכַאמעג טָאה



 1 ןלייצרעד רענַאזיטרַאּכ

 -לעגייפ קחצי סױרַא ייז טריפ טרָא םענעי ןופ .סעבמעד עטלַא ןוא סענסָאס עקירָאיטרעדנוה

 סטכַאנ-וצ-תבש א ןיא ןוא ,שטייד ןטימ ןטעברַא סָאװ םיעשר יד וצ ,רעפרעד יד וצ ןייטש

 ןיא ענעדנובעגמורַא סעיוג עגנוי ןוא סעסקיש ןפערט רימ ווו ,עינטיפירט ןייק רימ ןעייג

 -רעבירא ןזיוה עטיירב ןיא -- םיצקש יד .סעקרעשטַאּפ ןרונש ןיא ןעגנָאהַאב ,סעטנעל

 ןרעביא טייג רענַאזיטרַאּפ קילדנעצ רעד .ןַאמ 150 א ךרעב .לוויטש יד רעביא ןפרַָאוועג

 רעריפנָא רעד .ןטַאנַארג טימ ןעגנָאהַאב ,טנעה יד ןיא ןסקיב ענעדָאלעגנָא יד טימ ףרָאד

 ,רעדירב ,ונ; :םיצקש יד וצ טגָאז ,קילסַאמ סור רעד ,עפורג רענַאזיטרַאּפ רעד ןופ

 יוו ,ןגאלשרַאפ עכעלדירפ טימ רענַאזיטרַאּפ יד ןופ תוחילש ןיא ךייא וצ ןעמוק רימ

 שטייד רעד זיא אנוש סנעמעלַא רעזדנוא זַא ,רָאלק ןייז ךייא לָאז .דניירפ וצ רעדירב ןופ

 ריא טליפש סָאװ וצ .ןליפעג עלַאנָאיצַאנ ערעזדנוא טעדנעש ןוא טביור ןוא טעדרָאמ סָאװ

 ןכַאיל ןוא ןדיי ָאד ןענעז סע ביוא, : רעפטנע ןַא טמוק דייר ענייז ףיוא *? רעייפ טימ ךיז

 ןעמוקַאב ךָאנ ן'רימ !ןדיי יד טיוט א .רעדירב ןייק טשינ רימ ןענעז ,ןעייר ערעייא ןיא

 ."טיוה ןייז טייהרעקידעבעל ןדניש ןוא ןקישטנַאמיינ

 עקסווָאבלוב ראפ זא, ,טנרָאװעג ייז ןוא ןאר ףרָאד ןיא קעווַא רימ ןענעז טרָאד ןופ

 -- טולב ןיא ּפָא ןעייג דנַאלסור ןופ רעקלעפ יד .ןענערב ןוא ןעגנעה רימ ןלעוו טייקיטעט

 טשינ ןענעז רימ זַא ,ןסיוו טייז !? שטייד םעד טפלעה ריא ןוא -- טהנעטעג רימ ןבָאה

 ןעייטש ,ןעלפ ןשטייד ,ןשירעדרעמ ןופ ענעפָאלטנַא רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה .ןיילַא

 ,ןייא ךייא טדער ןעמ לייוו ,עפורג רעזדנוא ןטכינרַאפ טעוו ריא ןעוו ןוא ,טנּפָאװַאב

 ךייא טעוו ןעמ ןוא סעיזיוויד עצנַאג ךייא ףיוא ןפרַאוו ךיז ןלעוו ,ןדיי ןענעז סָאד זַא

 ,רעבָא .גונעג אד ןענעז רימ .ףליה רעייא טשינ ןפרַאד ,רענַאזיטרַאּפ ,רימ .ןטערטעצ

 רעבירעד ןעגנַאלרַאפ רימ .ןובשח ןרעדַאפ ךייא ןופ ןלעוו ןדיי עטנּפָאװַאב יד טָא עקַאט

 רָאנ ןדנעוונָא חוכ רעזדנוא ןלעוו רימ ןוא אנוש םעד ןפלעה טשינ ,קיּור ןציז טלָאז ריא

 *ורוצ ןזָאל ןזומ ךייא טעוו רע סָאװ בילוצ ,שטייד ןגעק

 יד ןופ ףערטנעמַאזוצ-לַארטנעצ רעד ןרָאװעג ןענעז רעפרעד ייווצ יד אקווד רעבָא

 -רעטנוא רענַאזיטרַאּפ ערעזדנוא ןבָאה רעטעפש לסיב א זַא ,תמא זיא'ס .סעצווַאבלוב

 ןסקַאוועג ןענעז סעצווַאבלוב יד רעבָא ,ןעגנָאהעג ןוא ןסָאשעג ,רעפרעד יד טָא ןדנוצעג

 רעקיטולב רעד ,לדניז סחלג םעד טריפעגנָא טָאה ייז טימ ןוא ןגער ַא ךָאנ ןעמַאווש יוו

 .ןוטעגנָא תורצ ליפ זדנוא ןבָאה ןוא טנפָאוואב טוג ןעוועג ןענעז ןשטנעמ ענייז .ַאקשַאס

 רעשידיי רעניילק רעד טָא סעציילפ ענייז ףיוא סיוא עקַאט טגָארט ןפמַאק עטשרע יד

 .קַאטרַאט םעד ןבענ ןופ דַאירטָא רענַאזיטרַאּפ

 רענַאזיטרַאּפ יד ןגעוו םנניל עשטייד

 -רַאפ זיא'ס יוזַא יוו ןבירשאב זיא סע עכלעוו ןיא ,ךעלטעלב רענראס ןעמוקַאב רימ

 שרעדנא ץעגרע זַא ןוא ,טסענדןענַאזיטרַאּפ רעקסטידנַאב-ָאדישז א ןרַאוועג טעטכינ

 -עג ייז טָאה גנורעקלעפַאב יד ןוא ןטידנַאב-ָאדישז עלַא עקידעבעל ןעמונעג ןעמ טָאה

 -יטרַאּפ טימ טליפעגנָא ןענעז רעדלעוו רעיסעלָאּפ יד זא ,רָאלק טרעוו זדנוא .טעשטניל

 רעסיורג ןייא ןענעז -- שטניל ןופ .סעיצַאדיווקיל ןופ ןעיירעמירַאב עלַא יד זַא ןוא רענַאו
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 ןגייל .קצָאסיװ ןייק רענַאזיטרַאּפ עשידיי רעששטיוועשטיראווס קעװַא ןעייג ,לשמל טָא .רקש

 ןילָאטס ןופ ןעמוק ףראד סנגרָאמוצ ןעוו טכַאנ רעד ןיא ,עדַאר רעד ןיא עבמָאב א רעטנוא

 -עשַאבמוא דלַאװ ןיא קירוצ טמוק הרבה רעזדנוא .ןשטייד טימ רַאסימָאק-סטיבעג רעד

 ןוא ,ףעש רעייז טימ ןטנַאיצילָאּפ ,ןשטייד םוא ןעמוק'ס ,ףיוא טסייר עבמָאב יד .טקיד

 ידיסחמ ןעוועג זיא רע) םולשה וילע אקרוי רימ טגנערב רעטעפש געט עקינייא ןיא

 דובכ .טקיטשרעד רעטעּפש ןוז ןייז טימ םיא ןבָאה סעצווָאבלוב יד ןוא ,םלועה תומוא

 ןבָאה 1942 רעבמעצעד ןיא, :ןבירשעג זיא'ס ּוװ ,לטעלב רענרַאס סָאד (קנעדנָא ןייז

 זיא בור סָאד .ןטקַא-עיסרעוויד קצָאסיװ ןיא טריפעגכרוד ןטסיטושַארַאּפ עשיטעיווָאס

 ןּפַאכ ןפלעה ףרַאד גנורעקלעפַאב עשיניַארקוא יד .ןרָאװעג טקיליטרַאפ ןוא טּפַאכעג

 -רעס ןוא רעציװָארבמָאד טכַאמעג ןבָאה סָאד זַא ,רימ טלייצרעד אקרוי ."עקירעביא יד

 ןוא ןטנַאיצילָאּפ זַא ןוא דלַאװ ןיא ןעמוקעגקירוצ םולשב ןענעז עכלעוו ,ןדיי רעקינ

 .ךעלקיטש ףיוא ןרָאװעג ןסירעצ ןענעז ןשטייד

 ףרָאד ןשיליופ ןיא קידנעייז .רענַאזיטרַאּפ ליפ ָאד ןענעז רעדלעוו עקימורַא עלַא ןיא

 ןשידיי א טּפַאכעג םייוג ןבָאה עקוועשטיוו ףרָאד ןיא זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד ,ַאניזערעב

 רעקינרעס יד ןופ ףעש רעד ןוא דרעפ א ןופ קע םוצ ּפָאק ןייז ןדנובעגוצ ,ןַאזיטרַאּפ

 ןעמוקעגמוא זיא דיי רעד ןוא ,ּפָאלַאג ןיא ךיז טזָאלעג םיא ףיוא קידנטייר טָאה ןשטייד

 יד ןבָאה עװָאטוב ןיא זַא ,ןקַאילָאּפ רעניזערעב ןלייצרעד ךיוא .הנושמ התימ א טימ

 יז טימ טריפרַאפ ,רענַאזטרַאּפ עשידיי רעשטיוועשטיראווס יד טרַאװעגּפָא ןשטייד

 ןענעז סעצוָאּפַאטסעג ליפ .פעלק עטוג טּפַאכעג ןבָאה ןשטייד יד ןכלעוו ןיא ףמַאק ַא

 ,םיױג עשיטניה יד ךיוא .ייז ןעשזירג טניה ןוא ךיז ןרעגלַאו םירגפ יד .ןעמוקעגמוא

 ןעגנָאהעג ןענעז ,עװָאטוב ןייק ןעמוק רענַאזיטרַאּפ יד זַא ,טגָאזעגרעטנוא ןבָאה עכלעוו

 עקינייא ןיא .דלַאװ ןיא קירוצ קעווַא רענַאזיטרַאּפ יד ןענעז ךָאנרעד טשרע ןוא ןרָאװעג

 קיצנאווצ ךרעב טּפַאכרַאפ ןוא עיצידעּפסקע-ףָארטש עשטייד א ןעמוקעג זיא רעטעפש געט

 ןיא ןעיורפ יד טגָאירַאפ ןבָאה ןשטייד יד .ןפָאלעצ ךיז ןענעז רענעמ יד לייוו ,סעטעיוג

 ךיז םייוג רעװָאטוב עלַא ןבָאה םעד ךָאנ .טנערברַאפ טייהרעקידעבעל ייז ןוא לַאטש ַא

 קצירדוא עיצנַאטס רעד ןבענ זַא ,רימ ןרעה ךיוא .רענַאזיטרַאּפ יד ןיא טרעדילגעגנייא

 ןצנַאג םעד ןעמונעגוצ ,טגָאירַאפ ייז ,ןשטייד יד ןגעק ןענַאטשעגפיוא ףרָאד ץנַאג ַא זיא

 ץענינול ןופ ןעוו ןוא רעדלעוו עקיטָאלב יד ןיא קעװַא ןענעז עלַא ןוא ןָאזינרַאג ןופ לַאנעסרַא

 ןבָאה ,ףרָאד ןופ םייוג יד ןפָארטשַאב וצ ידכ ןשטייד גנולײטּפָא רעסערג ַא ןעמוקעג זיא

 ןיילק ַא זַא ,יוזא ,ןטָארעגסיױא ייז ןוא דלַאװ ןקיפמוז ןיא טרַאנרַאפ ייז רענַאזיטרַאּפ יד

 .ןבעל ןטימ ןֿפָאלטנַא םיוק זיא ייז ןופ לטשער

 עיינ סָאד זיא טרָאד לייוו ,שטיוועשטיראווס ןייק ןייג וצ זדנוא ןענהצע ןקַאילָאּפ יד

 עשידיי רעציװָארבמָאד יד ןופ ןעמענ עלַא יונעג ןסייוו ןקַאילָאּפ יד .עווקסָאמ עשידיי

 ןטסילַאנָאיצַאנ יד טימ זיולב טעמכ ןפמַאק עטפָא רָאפ ןעמוק געט ענעי ןיא .רעפמעק

 .טעיַאטרַאפ ךיז ןבָאה ייצילָאּפ רעשיוג רעכעלרעדרעמ ןייז טימ שטייד רעד לייוו

 םייוג עקינייא .ןטײהנײא-רענַאזיטרַאּפ עסיורג ןגעוו רימ ןרעה טייצ רענעי ןיא

 ןופ ןייגסיורַא ריא טעוו ךיג רעייז, :וצ ןביג ןוא ,דיירפ טימ םעד ןגעוו זדנוא ןלייצרעד
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 טגָאז ןעמ ."ךייא טגלָאפרַאפ רע יוו ,ױזַא טקנופ ,שטייד םעד ןגָאיכָאנ טעוו ןעמ .דלַאוװ
 ,חוכ-רענָאזיטרַאפ רעסיורג ַא טייטש שטּולס ךייט ןופ טייז רערעדנַא רעד ןופ זַא ,רימ
 -רַאּפ ןעייטש ,םייוג ןגָאז ,ריטס ךייט ןופ טייז רערעדנא רעד ןופ ."סעצוואיטאב, .נ .א
 ןגעװ ןרעה רימ .ַאיטעּפ ַאידַאיד דיי רעד זיא סע רידנַאמָאק סנעמעוו ןסַאמ-רענַאזיט
 דיי רעד ןָא טריפ סע עכלעוו טימ ,ןדיי רענילָאװ ןופ טײהנײא-רענַאזיטרַאּפ רעסיורג ַא
 .ןפָאלעצ ךיז רעדָא ,טעטכינרַאפ ןרָאװעג זיא רעפרעד יד ןיא ײצילָאּפ יד .ַאשימ ַאידַאיד
 ןזייוואב ךיז ןָא ןבייה סע רעבָא .ןטייצ ס'חישמ -- ללכה .טשינ ךיז ןזייוואב ןשטייד ןייק
 רעייז ןופ געט עטשרע יד ןיא ןיוש סָאװ ,סעצווַאבלוב יד ןרעה ךיז ןופ ןזָאל ןוא
 ןענעז 1942 רעבמעצעד ףוס .גָאלּפ עקידלַאוועג ַא זיא סָאד זַא ,רימ ןליפרעד טייקיטעט

 ןיא .קירדומ ןוא לאירבג ָאקנַאיסװָא : רענַאזיטרַאּפ רעציווַארבמָאד ענעלַאפעג ָאד .ןיוש
 ערעייז טשינ ןסייוו רימ ןוא תונברק יירד ןגעוו רימ ןרעה דלַאוו רעשטיוועשטירַאווס

 .ןעמענ

 ,טקרַאטשעג ךיז טָאה רעטניוו רעד ןעוו ,1943 רַאונַאי ןופ געט עטשרע יד ןיא

 .רעפרעד עריא עלַא טעמכ ןוא ץיװָארבמָאד ןעמונעגמורַא גנוגעוואב עשיניַארקוא יד טָאה

 עטריקסַאמרַאפ יד ןופ ןשטנעמ יד רעבָא ןעק ךיא .רענַאזיטרַאּפ יד גיוא ןופ ןָא רעוו ךיא

 עכלעזַא אד ןענעז עינעשטָארמַאז ןיא ןוא קסרעזָא ןיא .סעפורג-וורעזער עשינַאזיטרַאּפ

 -רַאּפ עלַא זַא ,ךיז סיוורעד ךיא .גנורירַאב ןיא ייז טימ טמוק אקרוי יוג ןיימ .סעקפורג

 ןופ רעציװָארבמָאד עלַא יד .סעטָאלב רעקסרעזָא ןיא טרירטנעצנָאק ןענעז רענַאזיט

 טריזינַאגרָא טוג זיא דַאירטָא רעד .קסרעזָא ןיא ךיוא ןענעז דַאירטַא רעשטיוועשטיראווס

 ןיא טרעדילגעגנייא ךיוא ןענעז םייוג עכעלטנגוי ,ןּפורג ערענעלק ףיוא טלייטעג ןוא

 ןוא ןדיי יד רעבָא ןענעז ,טַאר ןיא ךיוא ןוא טַאט ןיא ,חוכ רעקידנרינימָאד רעד .םיא

 םיסקַאמ רידנַאמָאק:טּפױה רעד ןָא טריפ דַאירטָא ןטימ .ןרידנַאמָאק עשידיי ערעייז

 ןגעו ןביירש עכלעוו ,ךעלטעלב רענרַאס ןוא רעקסניפ ןיירַא ןלַאפ רימ וצ .ארויסימ

 ןוא ןרַאסימָאק עשידיי ךרוד טריפעגנָא ,סעדנַאב-רענייגיצ ןוא ןדיי רעשטיוועשטיראווס

 יד .עווקסַאמ ןופ טקעריד סעיצקורטסניא ןעמוקַאב ןוא ןלייה עפיט ןיא ןעניווו ייז זַא

 רעשטייד רעד ןפלעה וצ ןוא טייקמַאזכַאוו וצ ןפורעג רעבירעד טרעוו גנורעקלעפאב

 .טסעפ עשידיי יד ןטָארסיוא טכַאמ

 יד -- ןַאגַארוה א יוו -- ץיװָארבמָאד רעביא ךרודַא ךיז ןגָארט ןשיווצניא ןוא

 ןוא ןוז סנַאמרעב עבייל שינעטלעהַאב ןופ סיורַא ןכירק סע ןוא ןדַאירטָא-"סעצוואיטאב,

 עסיורג סקַאפווַאק ךרודַא ןעייג ךיוא .רענַאיטרַאּפ יד טימ קעװַא ןעייג ןוא לקינייא
 ןיא ןוא רעפרעד רעקסיורבָאד ,רענילעז ןיא ,רעבוד ןיא ּפָא ךיז ןלעטש ןוא ןדַאירטָא

 ןוא ןילָאטס זיב טייז ןייא ןופ ןָא ןרַאפש רעריפשסיוא ערעייז .ריטס ךייט ןבענ ,עליב

 ייז ץוח .ענרַאס זיב ךיוא ןוא ענשטָארַאמ ןוא עקווָאלאפאר זיב טייז רעטייווצ רעד ןופ

 -אבאס יד ןענעז סָאד זַא ,טגָאז ןעמ .ןטײהנײא-רענַאזיטרַאּפ ערעדנַא ךרודַא ןרישרַאמ

 יד ןיא ,קירוצ רָאי ןצכַא טימ טָאה עכלעוו ,עפורג א ָאד זיא ייז ןשיווצ ןוא סעצווָאר

 עשיליופ יד ןופ גוצ-סוסקול םעד ןעמונעגרעביא ,ןײטשטנַא סנליופ ןופ ןרָאי עטשרע

 ןפיוא טריפעגּפָארַא םיא ,ץיװַארבמָאד ןבענ ,עליב עיצנאטס רעד ףיוא ןוא ,סעדָאװעיאװ



 ןייטשלעגייפ רדנס ןוא קחצי 524

 רעד זיא ,טלייצרעד ןעמ יוו .ץימש עטושפ טּפַאכעג ןבָאה סעדָאוועיִאוו יד ןוא קיפוט

 .סעצווָאראבאס יד ןיא ךיוא טציא ,יקסלאכימ-אכימ רעריפנָא רעקיטלָאמעד

 יקפווָאקנַאמ ךורב טימ םעומש ַא

 ןענעז רענעפ עצרַאװש .דַארגנילַאטס ןיא הלפמ סשטייד םעד ךָאנ טייצ יד זיא סע

 ,ץערימידָאלװ ןוא ץיװָארבמָאד ןיא סערוטַאדנעמָאק עשטייד עלַא ףיוא ןעגנָאהעגסױרַא

 טכוד געט ָא-יד ןיא .פעק עטזָאלעגּפָארַא טימ םורַא ןעייג ןשטייד יד זַא ,ןגָאז םייוג ןוא

 .גָאטייוו ןופ ץרַאה םייב טמעלק סע .רעדנַאנופ ךיז ןעייג סערַאמכ עצרַאווש יד זַא ,ךיז

 ןעמ ןוא ןברוח רעמַאזיורג רעד סיוא ךיז טיירפש ןגיוא עקידנענייוו ערעזדנוא רַאפ

 -ָארבעצ עלעטשער סָאד ,רימ ןלעוו סָאוו ,ןעמוק עקַאט טעוו הלואג יד ביוא זַא ,טכַארט

 רעד טָא טימ ןכַאמ ,םימותי ןוא תונמלא ייז ןשיווצ ,ןדיי-דלַאוו עכעלקילגמוא ,ענעכ

 טָא לייוו ,ןטכַארטניירַא טשינ גנַאל ןעק ןעמ רָאנ !הלואג ,זדנוא רַאפ ,רערעטצניפ

 ,סעצווָאבלוב יד ךרוד עטכַארבעגמוא ,תונברק-דלַאוו עשירפ ןגעוו תועידי רימ ןעמוקַאב

 עשידיי ןופ ןטקַא-הרובג ןגעוו העידי א טכיירגרעד זדנוא וצ ןעוו געט ןענעז סָאד

 .טייקשיטנעדיא רעייז ןרילָארטנָאק טשינ ןענעק רימ רעבָא ,טנגעגמוא ןיא רענַאזיטרַאּפ

 רעציװָארבמָאד עפורג א טימ ןגעוו-דלַאוו יד רעביא ךיז רימ ןענעגעגַאב רעטעפש טשרע

 ןָא ךימ ןעמענ ייז ןוא ,טיוט זיב שממ ךיז קערשרעד ךיא עכלעוו ראפ ,רענַאזיטרַאּפ

 -שומ יד ףיוא ןסקיב ערעייז ןטלַאה ןוא םורַא ךימ ןעלגניר ,ןָאיּפש ןקסווָאבלוב א רַאפ

 רָאנ ,בושיה ןמ ןשטנעמ ןופ טשינ ןגיוא עניימ ןיא זיא ןעזסיוא רעייז) רימ ןגעק סעק

 .ךיז ןענעקרעד רימ ןוא ,"!קיציא יר ,יוא, : סיוא טיירש רענייא זיב ,(סרעטסנָאמ ןופ יו

 :םיטרפ עקידנגלָאפ יד יקסוװָאקנַאמ ךורב רימ טלייצרעד ףערטנעמַאזוצ םענעי ייב

 :גַאלשרָאפ א טימ רענַאזיטראפ יד וצ טעדנעוועג ךיז טָאה ייצילָאפ ענָאלָאק ַא

 ךיז ןבָארג ייז .טייקיטעט רענַאזיטרַאּפ וצ ןייגוצרעביא ןוא ןשטייד יד ןטַאררַאפ

 -רעד ןטונימ ענעי ןיא .רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ןבענ ,סעטָאלב רעקסרעזַא יד ןיא ןייא

 ,ערעייט ןוא עביל ערעזדנוא ןלַאפעג ןענעז סע טנעה סנעמעוו ןופ אנוש םעד רימ ןענעק

 .טולב ןשידיי םענעסָאגרַאפ ןיא ןעקנוטעגנייא ןענעז טנעה ערעייז זַא ,ןסייוו רימ ןוא

 האנש יד רעצרעה עשיחצור ערעייז ןיא טקיטסענ טציא ךָאנ זַא ,ליפעג סָאד ןבָאה רימ

 רענַאזיטרַאּפ עשידיי ,רימ .תובשחמ עטכעלש טימ ייז ןעמוק סיוועג זַא ןוא זדנוא וצ

 ערעייז ,רעבָא .םינכש רַאפ םיעשר יד טָא ןבָאה וצ םיכסמ טשינ ןענעז ןוא ךיז ןרעוו

 סעזַאב עשטייד עלא ןופ רעסייוו יוו רענעלפ עטגיילעגרָאפ ערעייז .סיז-רעקוצ ןענעז דייר

 ןרעדילג תעדה לוקיש א ךָאנ .םירבח עשיסור ערעזדנוא ןקָאל ,ןטייקכַאווש ערעייז ןוא

 ייז ןענעז רשפא :ןטכַארט רימ .ןדיי יד ןבענ ,דלַאוו ןיא ייז ןצעזַאב ןוא ןייא ייז רימ

 .דניירפ ןיא ךָאד ךיז ןקיטיינ רימ ןוא הבושת-ילעב ןרָאװעג תמאב

 ןשטייד ןופ ווירב א רעביא ןעמענ רימ זַא ,טעשעג גָאט א םענייא ןיא

 ןוא לַאפרעביא ןטדערעגּפָא םעד ןכַאמ וצ טייצ ןיוש זיא'ס זַא ,ןָאזינרַאג רעקצַאסיוו

 ָאד ןליוו ןטידנַאב יד סָאװ רָאלק גונעג ןיוש זיא זדנוא .ַאנומָאק-ָאדישז יד ןטכינרַאפ

 -ןטסיצילָאּפ יד ףיוא ךיז ןפרַאוו רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד !רימ ןעוט עשז סָאװ ,ןכַאמ
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 רענעזעוועג ַא -- רידנַאמָאק רעייז טימ ןטידנַאב קיצפופ ייז ןופ ןטכינרַאפ ןוא םיחצור
 רֶאּפ א .טולב שידיי ןסָאגרַאפ ןופ שזַאטס ןטלַא ןַא טימ ,סעצווָאקינעד יד ןיא קינטַאס

 רענעי וצ זיא סָאװ ,רעוועג ץנַאג רעייז קידנזָאלרעביא ,ךיז ןפיולעצ ייז ןופ קילדנעצ

 ערעסערג א שטייד רעד רעטנוא טקיש ,הלפמ רעד ךָאנ .ןגעמרַאפ קידלַאוועג א טייצ

 עכלעוו ,רעלדניברַאפ עטשרמולכמ ערעזדנוא ,םייוג ךרוד טריפעג ,עיצידעּפסקע-ףָארטש

 ןבָאה רימ ּווו טרָא םעד ןופ קעװַא ןענעז רימ זַא ,יונעג ןסייוו ןוא ,זדנוא ןטַאררַאפ

 יד ןיא רעטעמָאליק ןעצ א רעפיט ךיז ןעניפעג רימ ןוא טייל-ייצילֶאּפ יד טעגרהעגסיוא

 ווָאגובא : רעריפנָא-טפיוה ערעזדנוא זַא ,רעלדניברַאפ ערעזדנוא ןסייוו ךיוא .סעטָאלב

 רעד ןבענ עיסרעוויד ףיוא ןענעז ,םירפא קושטלַאקַאב ןוא ןמחנ ברַאפרעבליז ,קילַא

 .ןטכינרַאפ זדנוא ןענעק וצ טייצ עקיטכיר יד זיא'ס זַא ,זיא ןובשח רעייז .עיניל-ןַאב

 ןוא ,רעצישַאב ןוא דניירפ רעזדנוא זיא דלַאװ רעקיפמוז רעכעלדנעמוא רעד

 רימ .עגַאל רעזַאלפליה רעזדנוא ןיא םימש םש שדקמ ןענעז רימ ןוא זדנוא טיה לוכיבכ

 עקילעדַא יד לייוו ,טייז רענעקורט רעד ןופ ןעמוקנָא זומ עיצידעפסקע יד זַא ,ןסייוו

 ערעזדנוא ןעוו .חטש ןקיפמוז ךרוד דלַאװ ןיא ןעגנירדניירַא טשינ ךָאד ןלעוו טייל-.ס.ס

 ןבָאה ,גנוטיירפשסיוא רענעקורט רעד ייב ,דלַאוו ןופ ןדנַאר יד ןיא סנטסָאּפרָאפ עמַאזכַאוו

 ,יקסווָאקנאמ ךורב .ןסיוו וצ ךיילג זדנוא ייז ןביג .רעריפשסיוא ס'אנוש םעד טקרעמַאב

 רימ ןענעז ןיע ףרהכ ןוא עדנעמָאק יד רעביא טמענ ץיווֶארבמָאד ןופ ,הכרבל ונורכז

 רעד ,סיורָאפ קידנעייטש ,ןָא טריפ ךורב .דלַאוו ןופ דנַאר םייב אקוד ןיוש ,ענעבָארגעגנייא

 -טנַאה טימ רענַאזיטרַאּפ יד ייז ןטישרַאפ ךיילג ןוא טנעָאנ וצ ייז טזָאל רע .רעטשרע

 ןוא ךעלגרעב-ץוש ערעזדנוא רעטנוא ןופ .רעוועג-ןישַאמ ןופ ןליוק טימ ןוא ןטַאנַארג

 יז ןופ קיצנאווצ א ןביילב טכַאלש רעד ןיא .גנושימעצ רעייז רימ ןעעז רעמייב-דלַאוו

 -ַאיציניא יד .טשינ הדיבא ןייא ןייק ןבָאה ,סנבָארג יד ןיא עטקעדעג ,רימ ןוא טיוט ןגיל

 ןקילָאצליפ רעייז טימ זַא ,ןקרעמַאב רימ ,רעבָא .טנעה ערעזדנוא ןיא רעביא טייג וויט

 םורַא זדנוא ןזיירק ןטנַאיצילַאּפ טרעדנוה רָאּפ ַא זַא ,ןעלגנירמורַא זדנוא ייז ןליוו חוכ

 רעזדנוא .ןשטייד טרעדנוה א ןָא זדנוא ןפיירג השבי רעד ןופ ןוא סעטָאלב יד ןיא

 ןפרַאוואב רימ .סעכעלנייוועגרעסיוא ןוט וצ זדנוא טריטקיד ןטונימ ענעי ןיא עגַאל

 -- ײצילָאּפ רעקידרעירפ רעד ןופ השורי יד -- ןטַאנַארג-טנַאה טימ ןעייר עשטייד יד

 ןקרַאטש ַא ןָא רימ ןדנעוו ןַאד .ּפָא ןטערט ייז זיב ,ןגער ַא ךָאנ יורטש יוו ךיז ןגייל ייז ןוא

 סױרַא ךיז ןעיצ רימ ןוא רערעטיש ךיוא טרעוו יײצילָאּפ יד ןוא ,ןעגנַאלפ יד ףיוא רעייפ

 טלייצרעד ךורב ןוא .ןברק ןייא ןָא ,סעטָאלב יד ןיא ןיירַא רעפיט ,גנולגנירמורַא ןופ

 יודנאל השמ טכירק ,םימותי ייווצ זדנוא ןלעפ'ס זַא ,ןקרעמַאב רימ ןעוו, : רעטייוו

 ףמַאק םעד ןיא ,קיציא 'ר, :סיוא טריפ ךורב ."עטשלחרַאפ ייז טגנערב ןוא קירוצ

 ."ןפלָאהעג זדנוא דניירפ ןוא ןרעטלע עקילייה ענעמוקעגמוא ערעזדנוא ןבָאה

 -צָאסיװ עטלעטשרַאפ יד ןופ גנוטכינרַאפ רעד ןגעוו השעמ יד ,ןפמַאק עטצעל יד טָא

 .קישטשמַארגָאּפ רעקילָאמַא ןוא עשר-יכרַא םעד טנַאדנעמָאק רעייז טימ יײצילַאּפ רעק

 ןקידלַאװעג 8 ןכַאמ ,ןטנַאיצילָאּפ עשירפ יד ןוא ןשטייד יד טימ ףמַאק רעד ךיוא יוו
 -ירפוצ רעייז ,םייוג ךיא ןגעגַאב טייצ רענעי וצ .גנורקעלעפַאב רעצנַאג רעד ףיוא םשור
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 זיא ייצילָאּפ רעציװָארבמָאד יד זַא ,רעביא רימ ןביג עכלעוו ,עטרעטסייגַאב ןוא ענעד

 .געוו ןקיטכיר ןיא טשינ ןעייג ייז זַא ,סיורַא ךיז ןגָאז ייז ןופ ךס ַא ןוא ןגָאלשרעד

 רעלַאינעג טימ ,חכ ןטלושעגסיוא קרַאטש ַא טימ ןוט וצ ןעמ טָאה ,סיוא טעז סע יוו

 רעציװָארבמָאד ןייק ןייז טשינ סָאד ןענעק רעבירעד ןוא עיגעטַארטס ןוא קיטקַאט

 ...ךעלעדיי

 לַאפרעביא ןַא ןופ רעריפנָא ןַא -- ךילרע ר"ד
 רעדלעוו רעקסרעזָא יד ןופ סױרַא רענַאזיטרַאּפ יד ךיז ןעיצ ןפמַאק יד ךָאנ

 ןטַאנָאמ ענעי ןיא .דלאוו רעשטיוועשטירָאװס ןיא טרירטנעצנָאק רעדיוו ןענעז עלַא ןוא

 ווו ,ןיבאראוו ףיוה ןפיוא ןוא ץיווָארבמָאד ףיוא ןלַאפרעביא רענַאזיטרַאּפ יד סיוא ןריפ

 סָאװ דרעפ ןוא תומהב עשידיי וליפַא ןוא ןגעמרַאפ שידיי טביורעגנָא ךיז טניפעג סע

 םעד ץוח .לטעטש ןיא ןעגנירדניירַא ןייז ךָאנ דלַאב טריזיווקער טָאה שטייד רעד

 .ןָאיַאר ןצנאג ןיא םייוג יד ןופ ענעמונעג ,לפָאטרַאק ןוא תואובת ןענופעג טרָאד ךיז ןבָאה

 -רעביא טרעוו ןעגנוטַארַאב ךָאנ .ןרַאידַאמ טרעדנוה ךרוד טיהעג טרעוו ץלַא סָאד טָא

 "עג רעייז .ןרַאידַאמ יד ףיוא ףירגנָא םעד ןריפוצכרוד ךילרע ךורב ר"ד םעד ןבעגעג

 טפיולעצ עכלעוו .ךַאוו רעשירַאידַאמ רעד ףיוא לַאפרעביא םעד ךרוד רע טריפ ןעגנול

 זיא סָאװ ,גנורעקלעפַאב רעשייוג רעד סטוג עטביורעגנָא סָאד רעביא ןביג רימ ןוא ךיז

 םיריזח ,דרעפ ןוא תומהב יד ךיז וצ םייהַא טריפ ,ןיע ףרהכ ץלַא טפעלשעצ ןוא קיריג

 ןטימ קעװַא טייג ןוא ןדנוצעגרעטנוא זדנוא ךרוד טרעוו דָאװַאז-טריּפס רעד .ןספעש ןוא

 קירב יד רעטנוא טדניצ עפורג עטייווצ ַא .ןעמונעצ ןרעוו רעלכַאּפש-תואובת יד .ךיור

 ןיא ךיז ןקעטשרַאפ ןוא עיצנַאטס רעד וצ ןפיולטנַא ןשטייד יד .ןירָאה ךייט ןרעביא

 .סרעקנוב עטיירגעגוצ יד

 ןוא טקידיילעגסיוא טרעוו סע זיב רענַאזיטרַאּפ יד ןופ תושר ןיא זיא ץיווָארבמָאד

 -סיורַא ןזיוואב טשינ ךָאנ ןוא טביורעגנָא ןבָאה ןשטייד יד סָאװ ץלַא טריפעגסיורא

 -סיורָא לָאמ ַא רעדיוו טרעוו עיצקַא רעד ייב .דנַאלרעטָאפ ןטלָאשרַאפ רעייז ןיא ןקישוצ

 ןוא ןסקיב טרעדנוה ייווצ .טייקטקישעג ןוא םזיָארעה רעשידיי רעקידלַאוועג ןזיוועג

 רעביא ןקיטלעוועג ,ןדיי רעציווָארבמָאד ןוא רעקינרעס ןופ טנעה יד ןיא רעוועג-ןישַאמ

 ןכַאילש יד רעביא .ןשטייד ןוא ןטסיצילָאּפ-רעדרעמ ליפ רעביא ,םייוג רעטנזיוט רענעצ

 זיב קסניטול ןופ ; טייז ןייא ןופ עהורדנַא ןוא עשטאניכ ,שטיוועשטיראווס ,עבוד ןופ

 ,עינטעפירט ןוא ןאר ,ץיווירק ןופ ,ץערעמידלָאװ רעטניה זיב קצעווינ ןופ ,קצַאסיוו

 סטוג ןוא בָאה טימ ןרופ ךיז ןעיצ ,הביבס רעציװָארבמָאד ןיא רעפרעד רעקילדנעצ ןופ

 ןעמונעגּפָא םירעיופ יד ױזַא ןריפ סָאד .ןיבָארָאװ ןיא ןוא ץיװָארבמָאד ןיא ענעדָאלעגנָא

 קירוצ טמענ ,טמענ; :ייז וצ ןפור רענַאזיטרַאפ עשידיי יד .ןשטייד יד ייב ןגעמרַאּפ

 ...*! עטביורעגנָא סָאד

 אלאזוואק השמ ןופ המקנ יד

 ןשטייד יד ןיא ןה ץרַאה ןיימ טליקעג ןַאד בָאה ךיא, :אלאזוואק השמ טלייצרעד
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 יוזא .םייוג רעציװָארבמָאד יד ןיא ןהו ,ײצילָאּפ עשייוג יד -- ןפליהעג ערעייז טימ

 טשינ יז טָאה טייקסַאנ רעד בילוצ רעבָא ,קירב יד ןדנוצעגרעטנוא רימ ןבָאה ,לשמל

 ןסקיב יד קידנטלַאה ,עטנפָאװַאב טוג ,ןדיי יירד ךָאנ טימ ןעמַאזוצ .ןענערב טנעקעג

 רעיטסערעב ןופ םייוג יד ייב רימ ןריזיליבָאמ ,ןטַאנַארג טימ ןעגנָאהַאב ןוא סיורָאפ

 טלָאמעד טשרע ןוא ,קירב רעד ףיוא ןריפקעװַא סע ןסייה ,יורטש ןרופ רעקילדנעצ סַאג

 -- טלעוו רעזדנוא רָאנ טשינ .ןקוק וצ תחנ א שזַא זיא'ס זַא ,רעייפ א ךיז טנערבעצ

 ןוא טסיוו ןייז לָאז טלעװ עשייוג יד ךיוא רָאנ -- טכַארטעג טלָאמעד רימ ךיא בָאה

 -ץעגנָא .רעזייה קילדנעצ א ןדניצוצרעטנוא טַאהעג קשח תמא ןַא סָאװ בָאה ךיא .בורח

 טשינ ךימ טָאה הרבח יד רעבָא ,ןדיי עטעגרהעגסיוא יד ןופ רעמיטכייר טימ עטּפָארּפ

 ."ןוט סע טזָאלעג

 רימ ןיא טָאה ץרַאה ןיימ .דלַאוו ןיא קירוצ קעװַא רימ ןענעז גָאט ןטייווצ ןפיוא,

 ןוא יורפ ןיימ טשינ -- טנעגעגַאב טשינ םענייק ךיא בָאה עלעטעטש ןיא .טקיטייוועג

 טליטשעג טשינ טָאה םיאנוש יד ןיא המקנ יד וליפַא זַא ,ױזַא ,רעדניק עניימ טשינ

 ".ןעמוקעגמוא ןענעז סָאװ עטסרעייט יד רעביא רעצ םעד רימ ןיא

 "סעצווַאבלוב, ןוא "סעצװַארעדנַאב, יד

 עשינַאזיטרַאּפ יד זַא ,סיוא זדנוא ךיז טכַאד ,1943 ראורבעפדרַאונַאי ןטַאנָאמ יד ןיא

 ןענָאלַאשע רעקילדנעצ .טיבעג רעזדנוא ןיא טקנופכיוה ריא טכיירגרעד טָאה טייקיטעט

 טרילָאזיא ןענעז ןענָאזינרַאג עשטייד ,עטקידעשַאב -- ןקירב ,עטרעקעגרעביא ןגיל

 -לעפַאב רעשייוג רעד ייב ןעעז רימ .סרעקנוב ןיא טרַאּפשרַאפ -- רעטילימ סָאד ןוא

 ,םעד ןגעוו תועידי זדנוא וצ ןייגרעד טנָארּפ ןופ ךיוא .ןשטייד יד וצ סאה סיורג גנורעק

 טרעוו דלַאב טָא זַא ,ןעניימ רימ .תולפמ ערעווש ןדייל ןוא פעלק ןפַאכ ןשטייד יד זַא

 ןלעוו רימ ןוא סמערָא ענעפָא טימ טמוק חישמ רעטיור רעד ןוא ןכָארבעג אנוש רעד

 יד ךיז ןריזינַאגרָא ןטַאנָאמ ענעי ןיא אקווד ,רעבָא .ןעמונעגפיוא שיטסַאיזוטנע ןרעוו

 .םענרַאפ ןטיירב ןיא סעצווָארעדנַאב

 -- עטשרע סָאד ןוא ,סעצוװָא-.ק.א חסונ ןדאירטָא עשיליופ ןעײטשטנַא ןילָאװ ןיא

 םייוג ייב טקעטשרַאפ ןענעז עכלעוו יד .ןדיידדלַאוו עזָאלצוש יד ןדרָאמ ןא ןעמ טבייה

 ןָא ךיוא ןבייה רעניַארקוא יד .טקינייפרַאפ ןוא טפעלשעגסיורַא ןרעוו ,סרעקנוב ןיא

 עטנפָאוואב טוג יד טָא .גנורעקלעפַאב עשיליופ עשיפרָאד יד קידתונמחרבמוא ןדרָאמ

 ןָא ךיז טבייה סע ןוא חוכ ןקידלַאוועג א טימ רענַאזיטרצפ יד ףיוא ךיז ןפרַאוו סעדנַאב

 טריפעג ןבָאה רימ סָאוו ןפמַאק עקידרעירפ יד זַא ,יוזַא ,ןבעל ןוא טיוט ףיוא לגנַארעג ַא

 םענורב א יוו ,ףירגנָא ןכעלרעדרעמ ןטריזינַאגרָא םעד וצ ךיילגרַאפ ןיא ,ןענעז ייז ןגעק

 -ָאירטַאּפ טימ תוחוכ עטלושעגסיוא עסיורג ןפרַאוו ייז .ךייט ןשימרוטש א ןגעק רעסַאװ

 יד טיוט דיי יד םוקמוא ןוא טיוט, :ןעיירשעג עקידהמיא טימ ,ןעגנוזָאל עשיט

 ךעלטעטש יד ."!דרע עשיניַארקוא עקילייה יד ןרעוו טעוו יירפ ןוא ,ןסור יד ,ןקַאילָאּפ

 ןייזטסּווואב ןפמעט ןצנַאג רעייז טימ רעביא ךיז ןביג ןוא ןָא ךיז ןסילש רעפרעד יד ןוא

 ,ןדיי עטרעטַאמעגסיוא ,עזָאלצוש ןוא עקידנעקנַאלבמורַא יד ,רימ .תוחוכיָארעדנַאב יד
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 ןוא ןטלַאהַאבוצסיוא ךיז ןכוז רימ .חוכ-רענַאזיטרַאּפ םעד ןיא ןביולג םעד ןָא ןרעוו

 .םירוסי עכעלקערש ןיא םוא ןעמוק ןוא טנעה עשיחצור ןיא ןיירַא ןלַאפ זדנוא ןופ ךס ַא

 ,געט עטלפייווצראפ ןיא .רעטכָאט סנַאמרעביל עטָאנ ןטלַאהעג ךיז טָאה רימ ןבענ

 ףיוא יז טעגרה רע רעבָא ,דידי א סנטַאט ריא ייב שינעטלעהַאב א ןכוז קעװַא יז זיא

 ,םערכא ,דידיזהחפשמ ַא ןרעזדנוא וצ ךיז גַאלרעד ,קחצי ןייטשלעגייפ ,דיא .טיוט

 םיא ייב ןכער ךיא .טרעדנוזעגּפָא ןצנַאגניא ,דלַאווזרוא רעטנעצ ןיא טניווו רעכלעוו

 יד ייב רעלדניברַאפ א זיא רע זַא ,סייוו ךיא .רעדניק עניימ טימ ץוש ןעניפעג וצ

 לייוו ,תוכז ןייז זיא סיורג זַא ,ךיוא סייוו ךיא .רענַאזיטרַאּפ עשידיי רעשטיוועשטיראווס

 ןעגנַאגעג ןענעז ןשטייד 200 ַא ןופ ענָאלָאק א ןוא טריסַאּפ טָאה רעטניוו םענעי ןיא

 ךיז טימ ןעמענ ןוא רעדלעוו רעבוד ךרוד ,שטיוועשטירַאווס ףיוא ץערימידַאלוו ןופ

 רענַאזיטרַאּפ רעד וצ טקרעמַאבמוא דלַאוו ןכרוד ןריפוצ ייז לָאז רע ,יוג םעד טָא טימ

 -ָאדישז רעד טימ ןכַאמ קע ןַא לָאמעלַא רַאפ לֶאמנייא ןוא ןלַאפוצרעביא יז ידכ ,עזַאב

 -נאווצ א יוו רעמ טשינ אד ןענעז דלַאװ ןיא זַא ,טסייוו ,רעלדניברַאפ ַא יוו ,רע .ַאנומָאק

 דלַאװ ןיא זַא ,רע טסייוו ךיוא .ןטקַא-עיסרעוויד ףיוא קעווַא ןענעז עלַא ,לייוו ,ןסקיב קיצ

 זא ,רָאפ טעז רע ןוא ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,ןדיי עטלַא טרעדנוה רָאּפ א ךיז טניפעג

 יד ןופ רעטנעצ ןיא ,געוו ןטימ ןיא ןוא ייז טימ ױזַא רע טייג .ןעמוקמוא ןלעוו עלַא

 עטלושעגסיוא טוג טנזיוט ןעצ ןעייטש דלַאוו ןיא, : ןשטייד יד וצ ּפָא ךיז רע טפור ,ןּפמוז

 ןענעז ייז .ןעלפ ןשטייד ןופ ענעפָאלטנַא -- עלַא ,רענַאזיטרַאּפ עטנפָאװַאב טוג ןוא

 ןגָאלש ךיז ןלעוו ייז זַא ,ןביולג וצ זיא סע ןוא ןשטייד יד ףיוא סעכ ןיא קידארומ עלַא

 ךימ ריא טקיש עשז סָאוו וצ .סעיזיוויד עכעלטע ןעמ ףרַאד ןגיזַאב וצ ייז ידכ .ןבייל יוו

 ."? ןרעייא ךיוא ןוא םעניימ ,טיוט ןרעכיז א ףיוא סיורָאפ ןטנפָאוואבמוא ןַא

 וליפַא ןבָאה ייז זַא .לענש ױזַא ןפָאלעג ןענעז ןוא טעווערעקרַאפ ךיז ןבָאה ןשטייד יד

 ןוא ףיונוצ רעטעפש ייז טלמַאז םערכַא עכלעוו ,ןסקיב יירד סעטָאלב יד ןיא ןרָאלרַאפ

 ךיא קרעמַאב ,גָאטרַאפ םיא ייב קידנעייז ,טציא רעבָא .רענַאזיטרַאּפ יד רעביא טיג

 טניד רע זַא ,יוזַא ,גנוגעוואב רעשיניַארקוא רעד וצ עיטַאּפמיס ןייז ןוא טייקכַאווש ןייז

 יד זַא ,ןטכַארט וצ שירַאנ ךָאד זיא'ס ,םערכַא, :םיא ייב גערפ ךיא .ןעגנוטכיר עדייב

 וצ ךיז ןרַאּפש עכלעוו ,ןסור יד ןופ שרַאמ-סיורָאפ םעד ןעוועמאה ןלעוו רעניִארקוא

 ךָאד ןלעוו ייז !רעניַארקוא יד טציא ןעלמוט עשז סָאוו .ןשטייד יד ןגָאלש ןוא זדנוא

 ,ןטלַאה רימ, :קירוצ רימ רע טרעפטנע ."ריביס טימ ,תוילת טימ ןלָאצַאב ץלַא רַאפ ןזומ

 שטייד רעד ,םערָאװ ,עניַארקוא רעקידנעטשבלעז א רַאפ טייצ עקיטכיר יד זיא טציא זַא

 ןוא דנַאלגנע ןפלעה טעװ זדנוא ןוא טרעטַאמרַאפ ןענעז ןסור יד ,ןגָאלשעג טרעוו

 ."עקירעמַא

 -אבלוב ןַאמַאטַא רעייז .סעצווַארעדנַאב טימ טקעדַאב ןילָאװ ץנַאג טרעוו יוזַא ןוא

 עמערטסקע יד ךיז ןפור ןעמָאנ ןייז ףיוא .ענווָאר ןבענ ןופ ,רעדרעמ א ,יוג ַא ,ץעווָארָאב

 זופ קינלעמ יירדנַא .תונברק ערעייז ןופ רעקיטש ןסייר ןוא ןדרָאמ עכלעוו ןטסילַאנָאיצַאנ

 רעטסינימ ןשיליופ םעד טעגרהעג טייצ ןייז ןיא טָאה סָאוו רעד זיא ארעדנַאב -- ,עיצילַאג

 -סיוא ,דנַאלשטייד ןופ ענעמוקעג ןענעז עלַא ייז : טגָאז ,דידי ןיימ ,םערכַא ןוא .יקצַארעיפ
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 ייב : רימ ךיא טכַארט .ןטסינומָאק יד ןּפַאלקעצ ןלעוו ייז .עטלושעגסיוא ןוא עטריסערד

 ךיוא יז ןָאקימ רעבָא ,"תחא העשב -- ומלוע הנוקש שי, : הרמיא ןַא ןַארַאפ זיא ןדיי

 גנַאל טשינ טשרע טָאה רעכלעוו םערכַא זַא ,טליפעג בָאה ךיא ...העש ןייא ןיא ןרילרַאפ

 זדנוא רַאפ ןרעוו וצ לולע זיא ,טיוט ןופ ןדיי עלעטשער ןיילק רעזדנוא ןעוועג ליצמ

 טיג ןעמ .רענַאזיטרַאּפ יד ייב ךיז טוט סע סָאװ רע טסייוו ליפ וצ לייוו ,ךעלרעפעג
 .טרידיווקיל טרעוו רע ןוא ,םיא טימ טלַאה'ס יוו ,ערעזדנוא ןסיוו וצ עקַאט

 ןענעגרה ןוא רעפרעד עשיליופ יד ןיא ןיירַא רעניַארקוא יד ךיז ןסייר געט ענעי ןיא

 ןדיי ענעבילבעג-ןבעל עטלייצעג יד ןעמוקַאב ייז .רעדניק ןוא ןעיורפ קידתוירזכַא סיוא

 ןוא קעה טימ ייז ןענעגרהרעד בור יפ לע ,רעבָא .טייהרעקידעבעל טיוה רעייז ןדניש ןוא

 ןייגליווו טזָאלעג ךיז ןבָאה ייז ןוא ןלַאפ ןעוועג .רעכייב יד ךרוד ייז ןכעטש סעליוו טימ

 יד ןיא סרעסעמ יד טפרַאשעג רעטעפש ןוא ןדנובעג ייז רעירפ : תונברק ערעייז רעביא

 ךָאנרעד ןוא ,ףלח ןייז טחוש רעשידיי רעד טפרַאש סע יוו -- תונברק יד ןופ ןגיוא

 .ףירגַאב ןכעלשטנעמ ןופ רעסיוא זיא סָאוו טייקדליוו ַא טימ תונברק יד טעליוקעג

 ןריסַארג עכלעוו סעצווָאקינלעמ ןענעז סָאד .ערעקיסעמ ןופ גנוטכיר ַא ךיוא ןַארַאפ

 סעצווַארעדנַאב יד ןעוועדליוו ןָאיַאר רעציווַארבמָאד ןיא .עיצילַאג ןיא ןוא ןילָאװ רעביא

 עדליוו רָאפ ןעמוק רעפרעד עלַא ןיא .ץעװָארָאב-ַאבלוב ןופ עדנַאמָאק רעד רעטנוא

 עכלעוו ןיא רעדיל עשיטסיניווָאש ןוא עקידתוירזכא טגניז ןעמ ןוא טפיוז ןעמ : סעיגרַא

 ."רענַאזיטרַאפ עטיור יד ןוא ןקַאילָאּפ ,ןדיי יד -- טיוט א, :קורדסיוא םוצ טמוק'ס

 טרעוו עדנַאגַאּפָארּפ עשיניַארקוא עקידתוירזכַא יד זַא ,ןקרעמַאב וצ זיא סע רעבָא

 רעקינרעס ןוא רעציווָארבמָאד יד ,ןטייהנייא עשינַאזיטרַאּפ יד .טעוועמאהעג ןגעווטסעדנופ

 ,ךעלדייב ,עטוה ,עבוד :יוו רעפרעד ליפ ףיוא העפשה רעייז סיוא ןטיירפש ,רענַאזיטרַאּפ

 טשינ ןעגנירד רעטרע עקיזָאד יד ןיא .עליב ןוא עקול ,גָאר-ירטסָא ,קסיורבָאד ,ןילעז

 ַאידַאיד .ןדיי ענעבילבעגנבעל לסיב סָאד ףיוא ךיז טלַאה טרָאד ןוא סעצווַאבלוב יד ןיירַא

 -עידעיָאס סאמגעיב ןופ ןדַאירטָא עלַא ןוא ,ריטס ךייט ןפיוא ןדַאירטָא ענייז טימ ַאיטעּפ

 רעד ןשיווצ גנורעלקפיוא ןוא חוכ ןָא ןדנעוו ,"סעצווַארָאדַאיפ, עדייב יד ןוא ,עינעינ

 רעטעמַאליק 15--10 א .ןטנגעג רענירבָאק ןוא רענילָאטס ,רעקסניפ ןופ גנורעקלעפַאב

 -ארמרַאז ןופ ,ץערעמידַאלוו זיב ,ץיווירק ,עינעשטארמאז ןיא ןוא קסרעזָא ןיא ,זדנוא ןופ

 יד ןקיטלעוועג -- ןאפעטס ןוא ץינשזערעב ןיא ןוא ,ץיװָארבמָאד ךָאנ זיב עינעשט

 .1943 גנילירפ ןיא בצמ רעד זיא ַאזַא .סעצווַאבלוב

 ןטסישאפ עשיניארקוא יד ןגעק ףמַאק ןיא

 יד םורַא טרירטנעצנָאק זיא ןדַאירטָא לָאצ א םורַא טמענ סָאוו טייהנייא עצנַאג יד

 יד ןופ ןוא סעצווָאבלוב יד ןופ םישעמ יד יפלכ ךַאװ זיא ןוא אלבוטס ןוא ריטס ןכייט

 טלַאפ ,סעצווָאבלוב יד ןגעק ףמַאק ןופ טסַאל עצנַאג יד רעבָא .ןענָאזינרַאג עשישטייד

 טימ םייוג 80 םורא ןוא ןדיי 170 ענייז טימ דַאירטָא-װָאלישָארָאװ םענעפורעג-יוזַא ןפיוא

 ר"ד טימ ,סעקושטלַאקַאב יד ןוא ברַאפרעבליז ,ווָאגובַא ,ַארוסימ :ןרידנַאמָאק ערעייז

 רַעְציווַארבמָאד -- ןרידנַאמָאק-ספליהעג עשידיי ךָאנ ןוא יקסווָאקנַאמ ךורב ,ךילרע ךורב
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 ,טסולרַאפ א זיא'ס ןוא טעדנּוװרַאפ טייצ רעד ןיא זיא ןַאמיינ סחנפ .ןדיי רעקינרעס ןוא

 ןופ גנילירפ םענעי ןיא לייוו ,ךַאװ רעד ףיוא ןעייטש דַאירטָא ןופ ןשטנעמ יד ,רעבָא

 דלַאװ ןיא ,טָאטש ןיא ןוא ףרָאד ןיא טיירפשעגסיוא סעצווָאבלוב יד ןענעז 1943 רָאי

 ןלַאפוצרעביא העש עקיסַאּפ יד ןכוז ייז ןוא ןָאיַאר רעציװָארבמָאד ןצנַאג ןופ דלעפ ןיא ןוא

 ןוא ןטורשרַאמ ערעייז עלַא רענַאזיטרַאּפ יד ןסייוו רעלדניברַאפ יד ךרוד .ןטכינרַאפ ןוא

 -במָאד םורַא רעפרעד עשיליופ יד .ייז טימ ףמַאק םוצ טיירג ןעייטש רימ ןוא ןטקעיָארּפ

 ןבָאה ייז ןעמעוו ןדיי ענעטלַאהַאבסיוא טימ זיא עבלעז סָאד .טעליוקעגסיוא ןענעז ץיווָאר

 -סיורַא םיסינ טימ ךיז ןבָאה ,ןדיי עלעטשער ןיילק א ,רימ .טלטרעפעצ ןוא טכוזעגסיוא

 -וַאּפ רעשטיוועשטיראווס ןיפ ענָאז רעד ןיא טייצ רענעי וצ ךיז ןעניפעג ןוא ןסירעג

 .רענַאזיט

 שימעג ַא טימ ןיוש דַאירטָא רעציװָארבמָאד םעד ךיא ףערט גָאר-ירטסָא ףרָאד ןיא

 םעד ךָאנ גָאט א זיא'ס .קוילסַאמ ,יוג רעשיטעיווָאס רעד ןָא טריפ דַאירטָא ןטימ .םייוג ןופ

 יד .טשאהז ףרָאד עשיליופ סָאד טנערברַאפ ןוא טעליוקעגסיוא ןבָאה סעצווָאבלוב יד יוו

 ןכַאמ ןליוו סעצווָאבליב יד זַא ,רימ ןלייצרעד םייוג .ןפָאלטנַא םיסינ טימ ןענעז ןדיי רָאּפ

 ןענָאק רימ זַא ,ןקוילסַאמ גָאז ךיא .דַאירטָא רעציווָארבמָאד םעד ףיוא לַאפרעביא ןַא

 -וצכרוד טייקטיירג ןיימ רעלקרעד ךיא ןוא גנורעיול ַא ייז ףיוא ןכַאמ ןוא רעירפ ןעמוק

 סיוא רע טיירש דייר עניימ ףיוא .טקנופ ןטוג א וצ סעטָאלב יד ךרוד דַאירטָא םעד ןריפ

 רַאונַאיזרעבמעצעד םישדח יד ןיא ,רידנַאמָאק, :םיא וצ :ךיא גָאז */ ןָאיּפש, :רימ וצ

 ןיב טציא ןוא ,ןטקנופ עכעלרעפעג ןטימעגסיוא ןוא החלצה טימ טריפעג ךייא ךיא בָאה

 ."רענייב ענייד טימ ּפָא ךיז גָארט, : רימ וצ רע טיירש *1 ןָאיּפש ַא ןרָאװעג גנילצולפ ךיא

 ןדַאירטָא עקימורַא יד טימ טנכערעג ךיז סעצווָאבלוב יד ןבָאה ,סיוא טזייוו'ס יוו ,רעבָא

 -- עבוד ןיא ןוא ,שטיוועשטירַאווס ןיא : רעדלעוו יד רעביא ןכרָאװעצ ןעוועג ןענעז סָאװ

 רעטסַאהַאפ ןופ שימעג ַא ,דַאירטָא רעקרַאטש ַא -- קציסאל ןיא ןוא ,"סעצווֶאטיש, יד

 .טפַאשנעגנַאפעג רעשטייד ןופ ענעפַאלטנַא עשיטעיווָאס ןוא ןדיי רענשטאראמ ןוא

 .דַאירטָא רעציווָארבמָאד םעד ורוצ טזָאלעג ןוא דחפ טַאהעג ייז ןבָאה םורַא ױזַא

 ןופ ןקַאילָאּפ ליפ ןרָאװעג טעליוקעגסייא ןענעז ,רָאי םעד ןופ גנילירפ בייהנָא ןיא

 ךיוא ןענעז טרָאד .ערעדנַא ןוא ווָאקיישט ,עניזערעב ,סעטסָאמ : יו רעפרעד עשיליופ יד

 ןעמ טָאה ,ןטייצ סײלָאקינ ןופ ןסור טניווועג ןבָאה ןישָארק ןיא .ןדיי ליט ןעמוקעגמוא

 ןופ טפעלשעג ןוא רעכייב ערעייז ןטינשעג טייהרעקידעבעל ,רעגניצ ערעייז ןטינשעגסיוא

 םיא ןעמ טָאה ,דיי רעוועשרַאוו א טקעטשרַאפ ןעוועג זיא עניזערעב ןיא .סעקשיק יד ייז

 .ןגיל ןזָאלעג ןוא תירבה תוא םעד ןטינשעגּפָא

 ןבָאה ייז ,תמא .טשינ ייז ןעמוק ענָאז רענַאזיטרַאּפ רעד ןיא ...ןגעווטסעדנופ ןוא

 ןדיי יד טָא לייוו .ןסיוטשעגקירוצ ןרָאװעג ןענעז ןוא דלַאוו ןיא ןסיירניירַא ךיז טווורפעג

 עשיסור יד ןופ טייהנייא עצנַאג יד זַא ,ןסייוו סעצווָאבלוב יד ןוא סרעגיט יוו ךיז ןגָאלש

 .ףליה וצ ןעמוק טעוו ןדָאירטָא

 זיא רעטעפש ,תמא .טעברַאעגנעמַאװצ גנע ןבָאה ןשטייד יד ןוא סעצווָאבלוב יד

 טלקיוועגרעדנַאנופ ךיז ןבָאה ןשינעעשעג יד יוו ,רעבָא ,גנוטלַאּפש ַא ייז ןשיווצ ןעמוקעג
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 סאד ןוא סנייא ןענעז עדייב ייז זַא ,ןטכַארט וצ טקיטכערַאב סע טָאה ,גנילירפ םענעי ןיא

 .פבלעז

 ןגרַאמ ףיוא ןעגנונעפַאח עטוג

 רע ןוא ,דלַאװ ןיא לדייב ןיימ וצ ךילרע ר"ד טכַארבעג בָאה ךיא ןעוו ,רעטניוו

 םוצ יורטוצ טָאה :קידנגָאז ,טסיירטעג זדנוא רע טָאה ,עקנַארק עניימ טלייהעג טָאה

 טעוו רע ןוא רעטעלב ענירג ענייז ןיא ןעלקיוונייא ךיז רע טעוו לענש ץנַאג ,דלַאװ

 ןוא ןזָארג עכיוה יד ,רעדלעוו רעיסעלָאּפ עטכידעג יד .גיוא סאנוש ןופ ןלעטשרַאפ זדנוא

 יד טָא ןטלַאהַאבסיוא ןענָאק ןופ ןטייקכעלגעמ עשירפ ןבעג ןלעוו סעטָאלב רעקסניפ יד

 ָאד טעווס ןוא טגָאיעג ןוא ןגָאלשעג שטייד רעד טרעוו טנָארפ ןפיוא .ןעיורפ ןוא רעדניק

 סדימשרעסעמ םורַא ןזיירק סע .עטרעקרַאפ סָאד טעשעג לייוורעד רָאנ .?קיּור ןייז

 ינימ לכ טימ טלביווש סע .םורַא ןצנַאג ןופ רעפרעד יד ןרידרַאבמָאב ןוא דלַאוו ןרעביא

 סעצווָאבלוב יד ןוא קסניפ ןופ ןָא ןפיירג ןשטייד יד ןוא ןענָאיּפש עטלעטשרַאפ ,ךעלמייוג

 ךַארפש רעשיסור רעד ןיא ךעלטעלב-גולפ טימ ןטָאשַאב ןרעוו רעדלעוו יד .ןילָאװ ןופ

 ןוא רענייגיצ-ןדיי ןופ ,ענומָאק-ָאדישז ןופ רַאפעג רעד זגעוו ךיז טדער'ס עכלעוו ןיא

 ןסייר -- ןופצ ןופ ןוא סעצווָאבלוב טימ טצעזַאב ןענעז ברעמ ןוא חרזמ .סעדנַאב-דלַאװ

 :טוג ןוא תוחוכ עסיורג ןגעוו רעביא ןביג רעריפשסיוא ערעזדנוא .ןשטייד יד ךיז

 -רָאפ רעייז זַא ןוא דלַאוו רעשטיוועשטיראווס ןפיוא ךיז ןרַאּפש סָאוו ןשטייד עטנפָאוואב

 .רעטרע ערעזדנוא ןופ רעטעמָאליק 12--10 ַא ,עװעיַאלָאקינ ןיא ןיוש ךיז טניפעג ןטסָאּפ

 םיאנוש יד רעביא תונוחצנ וצ ןריפ בראפרעבלוז ןמחנ ןוא ווָאגובַא קעלַא

 ךלמ ,עלוש רעציװָארבמָאד ןופ רערעל רעד ,ןרָאי-הבישי יד ןופ רבח-טנגוי ןיימ

 ןוא טסידַאר זיא ןוא ָאטעג רעציווֶארבמָאד ןופ ןפָאלטנַא זיא רעכלעוו ,קושטלַאקַאב

 : סקידנגלָאפ ןפמַאק ענעי ןגעוו טלייצרעד ,לטעלב רענַאזיטרַאּפ ןופ רָאטקַאדער

 יד טימ ןפמַאק ענעי ןופ לכה ךס ַא טכַאמ סָאוו לטעלב רעקסניפ סָאד ןבָאה רימ;

 ןיא רענַאיטרַאּפ עשידיי יד טעטכינרַאפ ןבָאה ייז זַא ,טימ טלייט ןוא ,רענַאזיטרַאּפ

 "גיוא ךיז טפערט ענָאלָאק עשטייד א : ױזַא זיא ןעמוקעגרָאפ רעבָא .שטיוועשטיראווס

 זַא ,ךיילג ךיז ןריטנעירָא רימ .עפורג-ריפשסיוא סיקסוװָאקנַאמ ךורב טימ גיוא-ףיוא

 רימ ןוא .ןגעוו עלַא טצעזַאב ןבָאה ןשטייד יד לייוו ,ערעטיב א זיא עגַאל רעזדנוא

 ןענעז ןדַאירטָא ייוצ ,תמא .סעטָאלב רעקסניפ יד וצ סַאּפ ןלָאמש ַא םיוק ןבָאה

 -ילעב ןטנַאיצילָאּפ ,סעצװעיַאּפַאשט יד -- ייז ןופ רענייא ,רעבָא ,ףליה וצ ןעמוקעג זדנוא

 ,יורטוצ ןייק טשינ ןדיי ןבָאה ייז וצ ,רעוועג ןטימ ,עזערעב-זוטרַאק ןופ ענעמוקעג ,הבושת

 זַא ,רימ ןסילשַאב ,תעדה-בושי ןקידנרידיצעד ,ןלענש ַא ךָאנ .ןטַאררַאפ ןענָאק ייז לייוו

 ךיז ןגָאלש ןוא תוחוכ עשידיי ענעגייא ערעזדנוא ףיוא ןענעכערסיוא רימ ןזומ לכ-םדוק

 טָאה המקנ ןופ רעייפ ַא ,ןרָאװעג רעייט זיא ןבעל ענעגייא סָאד .ןבעל ןוא טיוט ףיוא

 סָאד ןטיהוצפיוא ןליוו רעד ןעוועג סיורג זיא סרעדנוזַאב ןוא ןצרַאה ןיא ןדנוצעגנָא ךיז
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 יוזַא ןוא .םימותיו תונמלא ,םינקז עזָאלצוש ענעפָאלעגנעמַאזוצ טרעדנוה יירד ןופ ןבעל

 זופ רעדרעמ םעד -- שטייד ןעמַאזיורג ןגעק ףמַאק ןיא טזָאלעגקעװַא ךיז רימ ןבָאה

 עטייווצ ַא ,דלַאװ םוצ ןריפ סָאװ ןגעוו עלַא טרינימ טָאה ןדיי עפורג ןייא .קלָאט ןשידיי

 ךרעב ,עּפורג ערעסערג ַא ןוא ,ןעגנורעיול טכַאמעג ןוא טריקסַאמרַאפ ךיז טָאה עפורג

 רעד רעטנוא ,םייוג טנעצָארּפ 20 ןוא ןדיי טנעצָארּפ 80 -- ייז ןופ ,ןַאמ טרעדנוה ַא

 ווָאגובַא רבח רעד -- םעדייא רעציװָארבמָאד ןוא דיי רעסעדָא םענופ טפַאשרעריפנָא

 ,ןפלָאהעג טָאג טָאה זדנוא .רעדרעמ עשטייד יד ןגעקטנַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז ןבָאה ,קילַא

 רעדלעפ ,סעקנָאל רעיסעלָאּפ בוריס :ַאזַא ןעוועג בצמ רעד זיא גנילירפ בייהנָא ןיא זַא

 רעייז טימ ןדיי רעקינרעס יד .רעסַאװ טימ ןסָאגרַאפ ןעוועג ןענעז ,רעדלעוו ןוא

 ןסייוו ייז .לבירג סעדעי ,לגרעב ןוא שטרַאק ןדעי אד ןענעק ,ברַאפרעבליז רידנַאמָאק

 לייט ןייא .קיפמוז ןוא קירעדינ זיא סע ּוװ ןוא ,רעכעה ןוא ןדָאב רעטרַאה זיא סע יוו

 עטייווצ יד ןוא ,ןדָאב םענעקורט ,םענעפָא םעד טרינימ עפורג-ברַאפרעבליז רעד ןופ

 -סַאמרַאפ רעד וצ טנעָאנ ןשטייד יד טזָאלעגוצ ןבָאה ,שארב ןברַאפרעבליז טימ ,לייט

 ארוה, -- יירשעג ַא ןביוהעגפיוא ייז ןבָאה ,ןטַאנַארג טימ טנּפָאװַאב .גנורעיול רעטריק

 ףרהכ .רעוועג-ןישַאמ ןוא ןטָאימָאנימ ןופ רעייפ טימ טישעג קיטייצכיילג ןוא *1 ףמַאק ןיא

 ןענעז עכלעוו ,ענעבילבעג-ןבעל יד .ןברוח ַא ןרָאװעג ןעייר עשטייד יד ןיא זיא ןיע

 רעד ןופ ןליוק-ןסקיב ןופ לגָאה א טימ ןרָאװעג טישַאב ןענעז ,ןפָאלעגרעדנַאנופ ךיז

 קילַא .ןפמוז יד ןיא קידנלַאפניירַא טיוט רעייז ןענופעג ןבָאה ןוא ,גנורעיול רעטייווצ

 רערעטצניפ רעבלעז רעד ןיא ןענעז ,ןשטנעמ עטנפָאוואב ,עקטָאס ןייז טימ ווָאגובַא

 -רעביא ןבָאה רעלדניברַאפ יד לייוו ,קינרעס-עיָאנדָארָאה עילבערג רעד וצ קעווַא טכַאנ

 ."גנוקרַאטשרַאפ עשטייד ַא ןָא טמוק עילבערג רענעי ךרוד זַא ,ןבעגעג

 -רַאפ ןגעלעג רענַאזיטרַאּפ יד ןענעז ,עילבערג רעד םורַא רעטרע עקיּפמוז יד ןיא,

 טָאה ןעמ ,טקייוועגכרוד ןעמעלַא טָאה ןגער רעיסעלָאּפ רעד .תעל-תעמ ַא טריקסַאמ

 רדסכ סע ןעמ טָאה ,ןסיש ןלעװ טשינ טעװ רעוועג עסַאנ סָאד זַא ,ןעמוקַאב ארומ

 ןשטייד יד .ןטַאמָאטיוא יד טמערַאװעג בייל םענעגייא ןטימ ןוא טנקורטעג ,טשיוועג

 יד ןיא ןעגנולמוטעצ ןגעוו ןבעגעגרעביא ןבָאה רעלדניברַאפ יד .ןזיוואב טשינ ךיז ןבָאה

 א ךרודַא זיא סע .עיָאנדָארָאה ןוא ןילָאטס ךעלטעטש יד ןיא ןוא ןענָאזינרַאג עשטייד

 ,וצ ךָאד ביג ,ןייטשלעגייפ ,ךיא ."ןעמוקעג טשינ ןענעז ןשטייד יד ןוא תעל-תעמ רעטייווצ

 םענעגנולעג םעד ןופ ןסורג קידנעמענּפָא ,םימותיו תונמלא ,םינקז ,עליוויצ יד ,רימ זַא

 דסח םעד רַאפ תחאו םימעפ האמ טָאג ןעקנַאד ,עפורג סברַאפרעבליז ןמחנ ןופ ףירגנָא

 ָאטשינ זיא חוכ-טפיוה סווָאגובַא ןופ ןוא געט יירד ייברַאפ ןעייג סע ןעוו רעבָא ,םענייז

 טימ טָאג ןטעב ןוא ןקָארשרעד ןוא ןגָאלשרעד רעייז עלַא רימ ןענעז ,העידי םוש ןייק

 ."ןדיי עלעטשער םעניילק םעד טימ ןקילַא ,םלוע לש ונובר ,טיה, : רעטרעוו יד

 טימ ןרופ טרָאּפסנַארט ַא ךיז טזייוואב ,גָאט ןטירד ןפיוא :יוזַא רָאפ טמוק סע

 טזָאלעג ייז טָאה ןעמ .ןעלמירד ןוא קיּור ךיז ןרָאפ עכלעוו ,ןשטייד טרעדנוה ַא ךרעב

 עדייב ןופ זיא געוו רענעטַאשעגנָא רעכיוה רעד ּוװ טרָא םעד םוצ קירב יד ןרָאּפרעבירַא

 רעד ןיא *"!רעייפ, : לעפַאב א ווָאגובַא טיג טנעמָאמ םעד ןיא .ןסָאגרַאפ ןוא קיפמוז ןטייז
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 ןרעוו ןשטייד יד .רענַאזיטרַאּפ יד ךרוד ןסירעגפיוא קירב יד טרעוו טונימ רעבלעז
 רעד ףיוא ןטסגנַא ןיא ךיז ןעשטַאק ייז ןופ ליפ .ןליוק ןוא סענימ טימ ןטָאשרַאפ

 יד ןיא ןפיול עקינייא .סיפ ןוא טנעה ענעסירעגּפָא ,רעכייב ענעסירעגפיוא טימ עילבערג

 ןרעוו ייז רעבָא ,טנעה יד ןבייה עקינייא .קידנפיול ןסָאשרעד ןרעוו ןוא ןיירַא ןפמוז

 טמוק ,עיצינומַא ןוא רעוועג רעייז ןביילקפיוא ןכָאנ .ןטקנופ-רעיול יד ןופ ןסָאשַאב

 ןעוועג זיא רענַאזיטרַאּפ ערעזדנוא ןופ ןוחצנ רעד .דלַאװ ןיא קירוצ עפורג סווָאגובַא

 .העפשה עסיורג 8 טַאהעג ןוא רעלַאסָאלַאק א

 ..ךיוא ןריבורפ "פעצווָאבלוב, יד ןוא

 טסווועג טוג סעצווָאבלוב יד ןבָאה ,שיא יפמ שיא ,טסּווורעד ךָאנרעד ךיז ןבָאה רימ יוו

 .ןדיי יד וצ ףוס ַא ןעמוק טעוו לָאמ סָאד זַא ,טפָאהעג ןבָאה ייז ןוא ףירגנָא ןשטייד ןגעוו

 ןרעוו ,הרובג רעשידיי רעד ןגעוו ןוא ןשטייד יד ןופ הלפמ רעד ןגעוו קידנרעהרעד רעבָא

 טציא זַא ,ןסילשַאב ייז ןוא ,ןאר ףרָאד ןיא םוקנעמַאזוצ ַא ןייא ןענעדרַא ןוא קיּורמוא ייז

 ןיִא .ןטכינראפ ייז ןוא רענַאזיטרַאּפ-ןדיי עטרעטַאמרַאפ יד ןפיירגוצנָא טייצ יד זיא

 ןופ עיצַארטנעצנָאק ַא זיא ץיװָארבמָאד ןוא ץערעמידַאלוו ,ץינשזערעב ןופ טנגעגמוא

 ןוא ,ןַאר ןוא ַארעזָא עינטיפירט ןשיווצ סעטָאלב יד ןופ סיורַא ןעייג ייז .סעצווָאבלוב

 ןוא ןקַאילָאּפ טּפַאכעג טָאה ןעמ .שילַאיטסעב ייז ןדרָאמ ,געוו ןיא ןענעגעגַאב ייז ןעמעוו

 טָאה ,לשמל ,יוזַא .הנושמ התימ ערעדנוזַאב ַא טימ ןרָאװעג טקינייפרַאפ זיא רעדעי

 ןוא סעקשיק ענייז ןגױצעגסױרַא ,לּפָאנ ןייז ןטינשעגפיוא ,ןַאר ףרָאד ןופ ןעקסוואלעב ןעמ

 ןוא ,רענַאזיטרַאּפ יד ףיוא ךיז ייז ןרַאּפש טציא .סנקעטש טימ ןגָאלשרעד םיא רעטעפש

 ןופ ןטסולרַאפ טימ ,ןסיוטשעגקירוצ ךיוא לָאמ סָאד ייז ןרעוו ,ףמַאק ןרעטיב א ךָאנ

 .ןטייז עדייב

 ןוא קצֶאסיוו ןיא ןשטייד יד ןבָאה ,עילבערג רעיִאנדָארָאה ףיוא הלפמ רעייז ךָאנ

 ןוא ןילָאטס ןיא ןטקנוּפ-רעייפ טנדרַאעגנייא ,סרעקנוב ןבָארגעגסיוא עיָאנדָארָאה ןיא

 ,רימ .דלַאװ ןזיב רעריפשסיוא ערעייז ןעגנַאלרעד ןטקנופ יד טָא ןופ ןוא ,קינרעס ןיא

 ןשטייד ןעזעג בָאה ךיא, :טגָאז ןוא יוג ַא טמוק טָא לייוו ,שואי ןיא ןענעז ,עליוויצ יד

 רעזדנוא ןופ רעטעמָאליק סקעז זַא ,טגָאז יוג רעטייווצ ַא ."טענַאד ןופ רעטעמָאליק ףניפ
 ןלייצרעד ױזַא .ןשטייד רעצרעמידַאלוו טריטרַאווקעגנייא ךיז ןבָאה ,עשטאניכ ןיא ,טסענ

 -יִלֶאּפ ןוא רעטילימ ןופ חוכ ןסיורג ַא טרירטנעצנַאק שטייד רעד זַא ,םייוג יד זדנוא

 ןליפַא ,ןטנַאסרעװיד עלַא ןטכינרַאפ וצ ליצ ןטימ ןענָאזינרַאג עקימורַא יד ןופ ןטנַאיצ

 ןבָאה בצמ ןקיטציא ןופ קילבנָא ןיא זַא ,ןלייצרעד וצ ןסייוו ערעדנַא .סעצווָאבלוב יד ךיוא

 ןיא ןוא טעברַא עקידתופתושב ַא סעצווָאבלוב יד טגיילעגרָאפ רענַאזיטרַאּפ עשיסור יד

 ,םידדצ עדייב ןופ רעייטשרָאפ ןופ ףערטנעמַאזוצ ַא וצ ןעמוקעג זיא ןופרעד טַאטלוזער

 םייב ןיוש רעבָא .שטייד ןגעק עיניל-סגנוקידייטרַאפ עמַאזניימעג ַא ןטעברַאוצסיוא ידכ

 -- םייוג יד זדנוא ןלייצרעד -- ,דלַאוו ןקיפמוז רעשטאניכ ןיא ףערטנעמַאזוצ ןטשרע

 .טפַאשרעײטשרָאפ עשינַאזיטרַאּפ יד סיוא ןענעגרה ןוא סעצווָאבלוב יד ןטַאררַאפ
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 השעמה רופיס םעד ןיא ןעוועג זיא סע תמא לפיוו ,רָאלק טשינ רימ זיא םויה דע

 טַאהעג ,ןדיי עטנּפָאװַאב-טשינ ,עטקעטשרַאפ יד ןבָאה טייצ רענעי וצ לייוו ,רקש לפיוו ןוא

 ,ןסור יד ,רענַאזיטרַאּפ יד זַא ,קידנרעה ,רעצ קינייו טשינ עטכישעג רעד טָא ןופ

 ןייז ןפרַאד עכלעוו ןדיי יד ןופ ןובשח ןפיוא סעצווָאבלוב יד טימ טפַאשרעדורב ןסילש

 ףיוא ןטרַאװ ןוא קיורמוא קרַאטש רימ ןענעז םעד בילוצ עקַאט .לזאועל ריעש רעד

 .טיוט םעד ףיוא -- םולשו-סח רעדָא .סנ א

 ,ןעשהל ימ לע וגל ןיא, זַא ,ללכ םעד השוריב ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד רעבָא

 ןסייוו ייז ,טשינ ןעור רענַאזיטרַאּפ יד ןוא ,טָאג רימ ןטעב ָאט ,"םימשבש וניבא לע אלא

 -רעיול ןופ ןלַאפרעביא ייז ןכַאמ ,ןכל ,ןגייווש טשינ טעוו שטייד רעד זַא ,ןסעומש עלַא ןופ

 ןוא טלמוטעצ ןרעוו ןשטייד יד .החלצה טימ ןוא ,רעריפשסיוא ערעייז ףיוא ןטקנופ

 ,דלַאװ םעד ןפיירגנָא ןופ ּפָא ךיז ןטלַאה

 דלַאוו ןיא ןדיי ןוא ןקַאילָאפ

 :יוו ,ךעלפרעד עשיליופ יד ןיא ןוא ענָאז-רענַאזיטרַאּפ רעד ןיא ןָא ןעמוק ןשיווצניא

 ,טירטוצ ןייק טשינ ןבָאה סעצווָאבלוב יד ןיהווו --- גָאר-ירטסָא ,ןירבָאד ,ענרוה ,עטוה

 -סיוא עלַא יד ןופ ןקַאילָאּפ ךעלטשער -- ,ּפָא רדסכ ייז ןסיוטש רענַאזיטרַאּפ יד לייוו

 ךיז ןעניפעג ןדיי עלעטשער סָאד ,רימ ךיוא ,ןילָאװ ףיוא רעפרעד עשיליופ עטעליוקעג

 ןופ סעקנאדראב ,ןסקיב עקידנליוקנייא עגנַאל טימ עטנפָאווַאב ,ןקַאילָאּפ עקינייא .ָאד

 ןקַאילָאּפ עכעלטנגוי ןריברעוו ןליוו ןוא טיבעג םעד ןיא ןעמוק ,טרעדנוהרָאי ןט"9

 ןיימ ףיוא .טשינ ןעייג ןקַאילָאּפ יד רעבָא ."'ָאקשושטשַאק, דַאירטָא ןשיליופ ןייר םעד ןיא

 ןטסינומָאק ןענעז ייז לייוו ,רַאפרעד זיא סָאד זַא ,רימ ןעמ טרעפטנע "+ סָאוורַאפ, : עגַארפ

 טרָאד ,ןטסינומָאק ןייק טשינ ןקַאילָאּפ רענַאזיטרַאּפ ןַארַאפ ןענעז קצול ןבענ זַא ןוא

 יד ,ןכיירגרעד טשינ ריא טעוו וצניהַא ,ךעלרעדירב, :ךיא גָאז .ןייג ָאי ייז ןלעוו ןיהַא

 ןענעז ,ךייא ןפור עכלעוו ןקַאילָאּפ יד טָא .ןענעליוקסיוא געוו ןיא ךייא ןלעוו רעניַארקוא

 ייז וצ טייג .ריטס ךייט םייב ,טייוו טשינ ָאד ,ןטייהנייא עקיטרָא ערעזדנוא ןופ לייט ַא

 טשינ ןלעוו רימ. : רעפטנע רעד רעטייוו טמוק דייר עניימ ףיוא ."ןעוועטַאר ךיז טעוו ריא ןוא

 ."ןבראטש רעסעב ,ןטסינומָאק יד וצ ןייג

 טמענ ,ךעלמיצירפ, : רעטרעוו יד טימ ךיז טדנעוו ןוגילק קילומש רעקירָאי19 רעד

 ,ןיינ, *! סקיב ַא ןטלַאה וטסנעק יצ רעבָא ,טוג, :ייז ןרעפטנע ."דַאירטָא רעייא ןיא ךימ

 ָאי םיא ןליוו ןקַאילָאּפ זַא ,עז ךיא ןוא ."ןענעק לעוו ךיא רעבָא -- קילומש טרעפטנע --

 ןופ טַאדלָאס א ןיב ךיא, :טגָאז ןוא ,ןַאמכָאה םייח וצ טייג רעטעפש .תולאש ןָא ןעמענ

 ןרעפטנע ."ךייא טימ ןייג ליוו ךיא ,סקיב ַא ןטלַאה ָאי ןָאק ךיא ןוא יימרַא רעשיסור רעד

 לָאז ןעמ ידכ ןעמענ ךיד ן'רימ, : רענייא טגָאז ןשינעלקַאװ ךָאנ ."טלַא וצ טסיב וד, :ייז

 ןענַאמכָאה ןיא ןײרַא ייז ןדער געוו ןצנַאג םעד ךשמב .*ןדיי סיוא ןדיימ רימ זַא ,ןגָאז טשינ

 ייטנַא עשיליופ יד ןופ טרעהעג רָאי 20 ךשמב ןבָאה רימ סָאװ ץלַא סָאד ,ןדיי ןגעוו

 ,ןטימעס



 5 ןלייצרעד רענַאזיטרַאּפ

 דיי א ...רָאנ זיא יקפווָאנאטַאפ רידנַאמָאק רעשיליופ רעד

 עטנפָאוואב 200 םורָא ןטרָאד ןַאמכָאה טפערט ,רָאטוכ רענמירק ןיא ,עזאב רעד ףיוא
 ןוא ןעיורפ ,ןדיי עליוויצ לסיב ַא ןוא רענַאזיטראפ עשידיי ,ךיוא ייז ןשיווצ ,ןקַאילָאּפ
 רע .יקסווָאנאטַאס ןעמָאנ ןטימ רידנַאמָאק רעגנוי א ןָא טריפ דַאירטָא םעד טימ .רעדניק

 .ןדיי עליוויצ יד ףיוא גנוטכַא ךיוא טיג

 ןעמוק ןוא טייצ ךָאװ א געוו ןיא ןעמַאז ייז .ךעלגעוואב קידנעטש זיא דַאירטָא ןיא

 יד טימ ןיילַא טרָאפ יקסוָאנַאטַאס רידנַאמָאק רעייז .רעדיוו ןרָאפ ןוא ּפָא ןעור ,קירוצ

 טריברעוו ןעמ ןוא ,ןטכַאלש ןיא ןשטנעמ ןלַאפ סע ,ןטקַא-עיסרעוויד ףיוא ענייז ןשטנעמ

 ןעור ,ןדיי ןוא ןקַאילָאּפ ענייז טימ יקסווָאנַאטַאס .רעדיוו ןוא רעדיוו טרָאפ ןעמ ,עשירפ

 ,ןאמכָאה ,רע ךיוא .שטייד םעד ןגָאלש וצ טייהנגעלעג םוש ןייק ךרוד טשינ ןזָאל ,טשינ

 ענעריובעג ,ןשטנעמ עשירפ וצ ןעמוק רעטעפש לסיב ַא .סעיצקַא יד ןיא ךיז טקילײטַאב

 טשינ יז טמענ התע תעל רָאנ ,דַאירטָא ןיא טרעדילגעגנייא ךיז ןבָאה ייז .ןקַאילָאּפ

 -רַאּפ עשידיי יד זַא ,ןדער ייז יוו ןעמ טרעה וצ-רעטעּפש .טעברַא ףיוא יקסווָאנַאטַאס

 ןוא ןעיורפ עליוויצ יד זַא ןוא טשינרָאגבש טשינרָאג ןענעז דַאירטָא ןיא רענַאזיט

 יקסוָאנַאטַאס .ןרעוו רוטפ ייז ןופ ףרַאד ןעמ ןוא טיורב טסיזמוא ןסע רעדניק עשידיי

 -עגסיורַא רעטעפש ךיז טָאה סע יוו .ןשרָאפכָאנ ןוא ןריוורעסבָא ,ןרילָאזיא ייז טסייה

 רעד .ןסָאשעצ ייז טָאה ןעמ ןוא ןענָאיּפש עטקישעגרעטנוא ןעוועג סָאד ןענעז ןזיוו

 ןעוו זַא ,ןשטנעמ-בָאטש יד רַאפ טרעלקרעד םעד ךָאנ טָאה יקסווָאנַאטַאס רידנַאמָאק

 רעייז זַא ,ןמיס א זיא ,סַאה-ןדיי ייז ייב זיא עטשרע סָאד ןוא דלַאװ ןיא ןעמוק עכלעזַא

 ,ןכַאמ וצ בורח זדנוא -- ליצ ןייא טָאה ןעמוק

 ןיא רָאטוכ ַא רָאפ ךיז טימ טלעטש ענמירק : דָאזיפע ןטייווצ א טלייצרעד ןַאמכָאה

 טימ עטלגנירעגמורַא רעזייה ריפ ןענעז אד .ריטס ךייט ןופ טייוו טשינ ,דלַאוו ןטימ

 יז ןוא המותי עשידיי ַא ןגָאלשעג טרָאד טָאה יוג א רענייא .רעדלעוו-עטַאלב עצרַאווש

 טלעפַאב רעטעפש געט ןעצ א ןיא .יוג םענעי ןריּפשכָאנ טסייה יקסווָאנַאטַאס .טהלוועַאב

 רעד סטכעלש ןָאטעג טָאה רעכלעוו ,ץעיוג םענעי .טרָא ןופ ךיז ןזָאלוצקעװַא גנילצולפ רע

 געוו ןטימ ןיא ןוא ,רעזייווגעוו א רַאפ טימ טשרמולכמ םיא ןעמ טמענ ,המותי רעשידיי

 ןיא ךיז טניפעג ןַאמכָאה .ןָאיּפש רעשטייד ַא ןעוועג זיא רע לייוו ,םיא ןעמ טסישרעד

 ,המחלמ רעד ךָאנ ,םורַא רָאי א ןיא .ענווָאר ןופ ןשטייד יד ןגָאירַאפ ןזיב דאירטָא םענעי

 טנַאקַאב ַא רע טעזרעד גנילצולפ .רוטנַאדנעמָאק רעיָאנטסַאלבָא רענווָאר ןיא ןַאמכָאה זיא

 וטסקוק סָאװ -- רענעי טגערפ -- ! ןאמכָאה, .זיא רענעי רעוו טשינ טסייוו רע ןוא םינּפ

 קנעדעג ךיא ןוא ,ןעזעג ץעגרע ךיד בָאה ךיא, -- ןַאמכָאה טרעפטנע -- ?!רימ ףיוא

 ףרַאד -- רעטנַאקַאבמוא רעד טלכיימש -- טשינ טסקנעדעג וד ביוא ,ונ, ."ּווװ טשינ

 ןטייווצ ַא טגערפ ןוא ןסיוו וצ קירעגיינ ןַאמכָאה רעבָא זיא ,סיורא זיא ןוא ."טשינ ןעמ

 ,דיי רעזדנוא ךַאד זיא סָאד ? סיורַא סָאוורָאנ זיא רעכלעוו ,רעד זיא סע רעוו ןטמַאַאב

 טשינ ןבָאה ןדיי ןוא ןקַאילָאּפ יד ןופ רענייק ,תמאב ןוא .יקסװָאנַאטַאס רידנַאמָאק רעד

 עיגעטַארטס יד ,ןטכילפ ענייז ןוא לָאר ןייז .דיי ַא זיא יקסווָאנָאטַאס רעד טָא זַא ,טסּווועג
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 ,ּפָאק ןשינואג ןשידיי א טימ שממ ןוטעג רע טָאה ץלַא -- טפַאשרעריפנָא עגולק יד ןוא

 ןיז עגנוי סנעמעוו ,ןקַאילָאּפ ערעטלע יד :וצ ביג ,קחצי ןייטשלעגייפ ,ךיא ןוא

 -ַאטַאס לַארענעג ןגעוו ןגעלפ ,דַאירטָא ָאקשויטסָאק ןיא ןעוועג ןענעז סע סמעדייא ןוא

 .ןרערט טימ ןוא ךיז קידנעמלצ ,ןדער יקסווָאנ

 ,ץיװָארבמָאד ןבענ ,ןיליוו ףרָאד ןיא זא ,טסווועג ָאי ןבָאה זדנוא ןופ עטלייצעג

 רעד סע זיא ןאמ רעד ןוא ןריפאפ עשירַא ףיוא ןטלַאהעגפיוא לרָאּפ גנוי ַא ךיז טָאה

 ערעטלע יד ןופ דַאירטָא ןופ חסונ ןיא ,"ָאקשויטסָאק, דַאירטָא ןשיליופ ןופ רידנַאמָאק

 .יקסװָאנַאטַאס לַארענעג רעד ץוש ןייז טיירפשעגסיוא טָאה סע ןעמעוו רעביא ,ןקַאילָאּפ

 ךיז רימ ןלעוו ייז ןופ עקינייא וצ ןוא דלַאוו ןיא ליפ ךָאנ ןעוועג ןענעז םירתסנ עכלעזַא

 .ןביירש ןופ ףיול ןיא ןרעקמוא ךָאנ

 טייהרעקידעבעל םינקז עליוויצ ןענערברַאפ ןשטייד יד

 ַא רימ ןרעהרעד ,1943 לירּפַא בייהנָא יצ ,ץרעמ עדנע ןופ גָאט ַא םענייא ןיא

 םוצ זדנוא וצ טייגרעד סָאװ ,סעקטַאמרַאה עטכייל ןופ ןוא רעוועג-ןישַאמ ןופ יירעסיש

 ןענעז רימ .טייז ןייא ןופ רָאנ ןעמ טסיש סָאד זַא ,ךיז ןריטנעירָא רימ .ענרוה ףרָאד

 רעטעפש העש רָאּפ ַא .דלַאוו רעשטיוועשטיראווס םעד ןסישַאב ןשטייד יד זַא ,רעשמ ךיז

 סע זַא ןוא טרינימ ןענעז ןגעוו יד זַא ,ןלייצרעד ייז .רענַאזיטרַאּפ ךיא ףערט

 ןוא עבוד ןייק ןיירא ךיז ןעיצ רענַאזיטראפ יד .רעדלעפ-ןענימ טייזרַאפ ךיוא ןענעז

 ןעייג ןדאירטָא עשיסור ךס א זַא ,ךיוא טלייצרעד ןעמ .ןדיי עליוויצ יד ךָאנ ןעייג ייז ךָאנ

 .ףליה וצ סױרַא
 יז ןבָאה ,עזַאב עטקידיילעגסיוא ןַא דלַאוו ןיא ןענופעג ןבָאה ןשטייד יד ןעוו

 םעדכָאנ .ןסירעגפיוא ןוא טכַאמעג בורח ץלַא ךָאנרעד ןוא טרעטשינעגרעביא ץלַא טרָאד

 ,םינקז עכעלטע ןענופעג םיוק טרָאד ןוא שטיוועשטיראווס ףרָאד ןיא ןיירַא ייז ןענעז

 ,רעטסיולק ןיא ןיירָא ןעמעלַא ןביירט ייז .דיי ןטלַא ןייא טימ סעטייוג ןוא םייוג עטלַא

 ןבָאה ןולעז ףרָאד ןיא .תושפנ עקידעבעל יד ןענערברַאט ןוא ףרָאד סָאד רעטנוא ןדניצ

 קסיורבָאד ףרָאד ןיא .ףרָאד ןטימ ןעמַאזצ טנערברַאפ ייז ןוא םייוג יירד ןפָארטעג ייז

 .רעטנוא םיא ןדניצ ןוא לַאטש ןיא םייוג ענעפַאלטנַא טשינ ,עטלַא יד ןיירַא ייז ןגָאי

 טייג ףרָאד עצנַאג סָאד ןוא טנערברַאפ םיא ןיא ןרעוו םייוג קיצנאווצ ןוא עכעלטע

 עטלַא סקעז ןשטייד יד ןפערט עקסדָארָאגנַאּפעטס-עטוה ףרָאד ןיא .ןעמַאלפ ןיא קעווַא

 יד טימ ףרָאד עצנַאג סָאד .רעטנוא ייז ןדניצ ןוא בוטש ַא ןיא ןיירַא ייז ןפרַאוו ייז .םייג

 רעדניק עניילק ערעייז טימ סעטיוג ןוא םייוג בור'ס רעבָא .טנערברַאפ ןרעוו םייוג סקעז

 ןופ תוחיר ףיוא ןעייג ָאד .דלַאװ ןקיפמוז ןיא ןענעז ,רעפרעד עקידנענערב עלַא יד ןיפ

 ןעמונעגמורַא רעייפ ןיא ןענעז םיריזח ןוא ןספעש ,תומהב ,דרעפ לייוו ,ןשיילפ ענעטָארבעג

 סעקטַאמרַאה יד ןופ עדַאנָאנַאק רעד טימ סיוא ךיז ןשימ ןשינעפעשַאב יד ןופ תולוק יד ןוא

 טרעוו םורא דלַאװ רעצנאג רעד .יירעמורב דליוו ןייא ןיא רעוועג-ןישַאמ ןופ ןוא

 קידנפיולטנָא ,ןבָאה םייוג עקינייא .רעייפ-ןליוק ןופ לגָאה א טימ ןטָאשַאב ןוא ןסָאשַאב

 טָאה ,ןוז ןוא רעטומ ןופ רעדליב עקילייה יד ךיז טימ ןעמונעגטימ ,ןירַא דלַאװ ןיא
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 ,טינקעג ןוא רעמייב-עכלָא יד ןופ ןגייוצ יד ףיוא ןעגנָאהעגפױא רעדליב יד ןעמ

 ןעיצ געט יירדדייווצ ךָאנ .ןדָאב ןקיפמוז םעד טשוקעג ןוא טנעה יד ןכָארבעג ,טנייוועג

 גנורעקלעפַאב יד .דנַאל טסיוורַאפ קיטש ַא ךיז ךָאנ רעביא ןזָאל ,סױרַא ןשטייד יד ךיז

 עטעליוקעצ יד ןופ ביילברעביא ןַא ,ךיא ןוא .ןברוח םעד טנייוואב ןוא םורַא טעקנָאלב

 ןופ רעטרעוו יד ךיא רזח ןצרַאה ןיא ליטש .אנקמ ייז ןיב'כ ןוא ייז טימ םורַא ייג ,ןדיי

 ןעמוק ךָאנ ןלעוו ,בורח טרעוו דנַאל ַא ןעוו, :שרעדנַא לסיב א רעבָא ,רעקנעד ןשידיי

 ! ?ןעיובפיוא טעוו רעוו קלָאפ ןרָאװעג בורח ןיימ רעבָא ,"ןעיובפיוא סע ןוא ןשטנעמ
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 רעציווָארבמָאד ןייא ןייק טשינ עז ךיא .רענַאזיטרַאּפ ערעזדנוא גיוא ןופ רילרַאפ ךיא

 יד ןיא ,עבוד ןבענ .המותס השרפ ַא רימ רַאפ סָאד זיא .רעקינרעס ןייא ןייק ןוא

 ןענעז סע עכלעוו ןשיווצ ,"סעצווָאטיש, .ג .ַא יד ,דַאירטָא רעניילק א טייטש ,סעטָאלב

 תוחפשמ עשיליופ ענענירטנַא ךיז ןטלַאה ייז םורַא .רענַאזיטרַאּפ עשידיי רָאּפ א ָאד ךיוא

 ןעלמיה יד ןענעז ,טכענ יד ןיא יוו ,ןכָאוו רָאּפ א ןיוש .רעפרעד עטעליוקעצ ערעייז ןופ

 ןקַאילָאּפ יד עכלעוו ןיא ,רעפרעד עשיליופ ןענערב סָאד -- .םיחטש עטייוו ףיוא טיור

 ןפיול ךעלטשער ןוא טעטכינרַאפ קידתוירזכא ןרעוו רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז טימ

 ,ָאד .דַאירטָא םעניילק םעד טָא ןבענ ץוש ןכוז ענָאז-רענַאזיטרַאפ רעד ןיא ,רעהַא

 .קעה עפרַאש ,סרעסעמ עגנַאל ,סעסָאק ,ןזיפש טימ ךאוו ייז ןטלַאה ,סעטָאלב יד ןיא

 ןעמ *! סעצווָאבלוב ןעייג סע, : ןעיירש ןקַאילָאּפ ענעקָארשרעד יד .המוהמ א טרעוו טָא

 ,פטקיטולברַאפ ןענעז סָאד זַא ,סיורַא ךיז טזייוו סע ןוא .סעסָאק יד טימ סיורָאפ טפיול

 .רעפרעד עטעגרַאהעגסיוא ןופ םיטילפ ,ןקַאילָאּפ עטיוט-בלַאה

 ןענעז סָאװ ,ןדיי רעצרימידָאלװ קיסיירד ַא ןפיולוצ ןעמוקעג ךיוא ןענעז לֶאמנייא

 יד טָא ןטרָאד ןופ ןפָאלטנַא םיוק ןענעז ןוא ףרָאד שיליופ א ןבענ דלַאוו ןיא ןעוועג

 .והותה םלוע א זיא סעטָאלב רעבוד יד ןיא ןוא ,לָאמ ליפ רעביא ךיז ןרזח תומוהמ

 ,"ריטס, ךייט ןופ טייז רעטייווצ רעד ףיוא זַא ,רימ ןרעהרעד םידחפ ןופ רַאווריוו םעניא

 רעסיורג ַא טריטרַאווקנייא זיא ,עילָאקערעּפ ףרָאד ןיא ,זדנוא ןופ רעטעמָאליק ןצכַא

 זַא ,ןעניימ םורַא ךיז יירד ךיא עכלעוו ןשיווצ ,ךעלטשער עשיליופ יד .ןשטייד ןופ חוכ

 עשטייד יד ןופ ןדירפוצ ןענעז ןוא רעניארקוא יד ןגעק ןציש ייז ןלעוו ןשטייד יד

 סיורג טימ רעדניק ערעזדנוא ףיוא ןקוק רימ .טגרָאזַאב רעבָא ןענעז ןדיי רימ .םינכש

 תוומה ךאלמ רעד זַא ,ףוס רעד טמוק סע זַא ,ארומ ןבָאה רימ .גָאטייוו ןוא תונמחר

 ןיא .ןכַאילש יד ףיוא רָאפ טמוק סע סָאװ וצ ךיז רעה ךיא .ןגיוא יד ראפ טצנַאט

 דלַאװ ןופ דנַאר םייב ךיא ייטש ,קערש ןוא תועידי עקירעיורט ךָאנ ,גָאט ןסיוועג א

 ,סעצווָאבלוב ןענעז סָאד זַא ,סיוועג ףיוא ןיימ ךיא .דרעפ ןופ ּפָאלַאג ַא רעה ךיא ןוא

 ןופ רעריפשסיוא ןעוועג רָאג ןענעז סָאד רעבָא .טלגנירעגמורַא ךיא רעוו טָא זַא ןוא

 .רענַאזיטרַאּפ רעקינרעס ןוא רעציווָארבמָאד ערעזדנוא

 קיצנייא ןייק .ריטס ךייט םוצ דַאירטָא רעצנַאג רעד ךיז טיצ ,רעטעּפש העש ַא טימ

 רָאּפ א טימ רעטעּפש ,טשינ ןדער ייז .ןעמוקַאבסיורַא טשינ םענייק ןופ ןעמ ןעק טרָאװ
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 סָאװ ,עדַאנָאנַאק עקידלַאװעג ַא ריטס טייז רענעי ןופ רימ ןרעה ,גָאטרַאפ א ןיא ,געט

 רערעווש ַא זיא'ס זַא ,רימ ןעייטשרַאפ םיקרבו תולוק יד טיול .גָאט ןצנַאג ַא ךיז טיצ

 עלַא יד ןופ ןבעל ןרַאפ טגרָאזַאב ןוא קיּורמוא קרַאטש ןענעז ןדיי רימ ןוא ,לגנַארעג

 ןטעב ןוא ןענייו רימ .ףמַאק ןיא טציא ןענעז עכלעוו ,רעקינרעס ןוא רעציווָארבמָאד

 .סטכעלש ןייק ןעשעג טשינ ייז לָאז סע זַא ,טָאג דיב

 ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ערעזדנוא ןלייצרעד סע סָאװ ,םעד ןופ

 : דליב ַאזַא ךיז ןעמוקַאב ,ףמַאק םענעי

 ,םורַא ןצנַאג ןיא ךעלטעטש עלַא יד ןופ ןוא טייז רענילאטס ןוא רעקסניּפ ןופ

 טריטרַאווקנייא ןוא ןרָאװעג טפעלשעגנעמַאזוצ טייל .ס .ס ץטנפָאוואבדטוג עלַא ןענעז

 ןטכינרַאפ וצ ןַאלּפ ןטימ ,עילָאקערעּפ ףרָאד ןיא ,ריטס ןופ טייז רערעדנַא רעד ףיוא

 ,ףמַאק ןרעווש ַא ןעזעגסיורָאפ ןבָאה רענַאזיטרַאפ יד .טייהנייא רעד ןופ ןדַאירטָא עלַא

 ןרידנַאמָאק עטוג ןוא ןדיי ענייז טימ ,דַאירטָא רעשטיוועשטיראווס םעד ףיוא ןוא

 ןבָאה ייז עכלעוו ןיא ,ןפמַאק ןיא גנוראפרעד ןוא שזַאטס טַאהעג ןיוש ןבָאה עכלעוו

 ןייז וצ טגיילעגפיורַא ןעמ טָאה ,עיצַאטנעירָא רעקנילפ ןוא שפנ תריסמ ןזיוועגסיורַא

 ַא ןיא ןלַאפנײרַא ןלָאז ןשטייד יד זַא ,ןרירווענַאמ יוזַא ןוא ,רעפיירגנָא עטשרע יד

 .שינעלמוטעצ

 םוש ןייק ןוא ןטַאטלוזער םוש ןייק ןבעגעג טשינ טָאה ףמַאק רעקיגָאטיײװצ ַא

 רעמ ליפ ןשטייד יד ייב -- ,ןטייז עדייב ןיא ןעוועג ןענעז תונברק רעבָא .תונוחצנ

 עזָאלצוש ןענעגרה וצ ןעוועג גנירג זיא סע ,טושפ .רענַאזיטרַאּפ יד ייב יוו ,ענעלַאפעג

 ןגָאלש ךיז יו ,הרירב רעדנַא ןייק ןבָאה עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ ןגעקטנַא רעבָא ,ןדיי

 עכלעזַא טשינ ןשטייד יד ןענעז ייז ןגעקטנַא -- ןרעוו וצ טעגרהעג רעדָא ,ןענעגרה וצ

 יד ןוא .רעגיט עטציירעצ יוו אנוש ןפיוא ךיז ןפרַאוו רענַאזיטרַאּפ יד .םירובג עסיורג

 געוו ןפיוא ןוא ,ּפָא ןשטייד יד ןטערט טכַאנייב .ןגילפ יוו ןלַאפ ןשטייד "עשידלעה,

 ךיוא ןוא ןשטנעמ ענעבילברַאפ עכעלטע יד טימ רעפרעד עזָאלצוש עלַא ייז ןענערברַאפ

 ןפמַאק רעילָאקערעּפ יד ןגעװ טדערעג רענַאזיטרַאּפ ןבָאה גנַאל .םייח-ילעב עלַא

 ןיא ןגיטשעגרעביא ןענעז ןפמַאק יד זַא ,טגָאזעג ןבָאה ןטַאדלָאס-טנָארפ ענעזעוועג

 רענַאזיטרַאּפ יד סָאװ ,טימרעד ךיז קידנענעכער ,ןטכַאלש-טנָארפ וליפַא גנוטיידַאב רעייז

 םורַא ןוא םורַא תעב ,ןטערטּפָא ןענעק וצ ןיהּוװ ,דנַאלרעטניה ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה

 .ןטייהנייא .ס .ס עטנפָאוואב טוג ןעייטש

 ףרָאד םוצ ןעמוקוצ רעבָא .ןפָאלש ,ךַאו רעייז רעסיוא ,ןשטייד עלַא .גָאטרַאפ זיא'ס

 טבייה'ס רעדייא ךָאנ טכַאמעג טרעוו סָאד ןוא .חטש ןקידייל םענעּפָא ןַא ךרוד ןעמ זומ

 ןוא רעייפ א רענַאזיטרַאּפ יד ןענעפע ,טנעָאנ רָאג ןיוש ןענעז ייז זַא ,טשרע .ןגָאט ןָא

 ,רעוועג-ןישַאמ ןופ -- ןליוק ינימ לכ ןופ לגָאה א ןיא ןָא ךיז ןעמ טסיוטש ןיע-ףרהכ

 עכלעוו ןיא ,רעזייה עקידנענערב ףרָאד ןיא עלַא רעבָא .ןטַאמרַאה ןוא ןטַאמָאטיוא ןופ

 רעזדנוא ,ןשינעפעשַאב ןוא ןשטנעמ ןופ ןעיירשעג יד ,טריטרַאווקנייא ןענעז ןשטייד יד

 יד ףיוא םינפ לא םינּפ ךיז ןפרַאוו סָאד ןוא "ארוה, רעקיטכעמ רעד ןוא לגָאה-ןליוק

 ןבָאה ייז .ןובשח ןָא ,ןיירַא טלעוו רעד ןיא םתס ןסיש ייז .טלמוטעצ ייז ןבָאה ,ןשטייד
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 ןענעז שירעפיירגנָא רעמ ץלַא ,רעטייוו סָאװ -- רענַאזיטרַאּפ יד ןוא .תונברק ליפ ןיוש

 ףיונוצ ןביילק ןרַאטינַאס יד ןוא ךילרע ר"ד ןעמעוו ,עטעדנּוװרַאפ ערעזדנוא .ייז

 רענזַאיטרַאּפ יד ייב ןָא ןדניצ ,םיגורה ערעזדנוא ןוא ,ןליוק סאנוש ןופ לובמ ןרעטנוא

 רעד טָאה םורַא יוזא .ףמאק םענעפָא ןיא טפיול ןעמ ןוא המקנ ןופ רעייפ א רעמכָאנ

 ןופ חוכ"ןיר א ןגעק טפמקעג ןיילא ןדיי רעקינרעס ןוא רעציװָארבמָאד ןופ דַאירטָא

 עשירפ ךס א קידנזָאלרעביא ,עילָאקערעּפ ןזָאלרַאפ טזומעג ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד

 טכַא .עטעדנווורַאפ ליפ טַאהעג רימ ןבָאה טכַאנ ָא-רעד ןיא .ךעלגרעב ענעטָאשעגנָא

 ןוא ךעלנייפ ןעוועג זדנוא רַאפ ןענעז ןטסולרַאפ יד .יוג ןייא ןוא ןלַאפעג ןענעז ןדיי

 .דניירפ ןוא םירבח ענעלַאטעג יד רעביא גַָאטייוו רעד סיורג

 עדנאב-רעדרעמ ןייז ןוא עקשַאס

 ןעשעג ןוא .ןטשרע םעד ןסעגרַאפ טכַאמעג ךיילג טָאה קילגמוא רעטייווצ ַא רעבָא

 רעליוויצ רעד זיא ,עילָאקערעּפ ןיא ןגָאלשעג ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד ןעוו : ױזַא זיא

 ןעמ טָאה ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,ןדיי עלַא יד לייוו ,סעברעוו יד ףיוא ןבילבעג רעגַאליןדיי

 ,סעצוָארעדנַאב יד ןענעז ,עקַאט טנעמָאמ םענעי ןיא .ךיז טימ ןריפטימ טנָאקעג טשינ

 -- עקשַאס ,לדנוז סחלג רענַאר םעד ,רעדרעמ רעקידתוירזכא רעד -- רעריפנָא רעייז טימ

 עלַא יד ךעלקיטש ףיוא ןסירעצ ,טעליוקעגסיוא ןוא סעברעוו יד ףיוא ןדיי יד ןלַאּפַאב

 -ירק ,רענַאר ןופ טריטורקער ךיז טָאה עדנַאב עקיזָאד יד .ןפָאלעצ טשינ ךיז ןענעז סָאוו

 יד ןיא ןיוש ןוא ,טמַאטש ָאקשַאס רעד טָא טענַאוו ןופ ,םייוג רעינטיפירט ןוא רעציוו

 ,שארב ןַאמיינ סחנפ טימ ,דַאירטָא ןשידיי םעניילק םענופ ןייטשטנַא ןכָאנ ןכָאװ עטשרע

 ַא ןופ טלעטשעגנעמַאזוצ ןעוועג זיא עדנַאב יד .ייז ןגעק ןפמַאק ןריפ רדסכ ןעמ זומ

 ןוא םיצקש עגנוי ןופ ןוורעזער עקידנגונעג טימ ןטידנַאב עטנפָאוואב טוג טרעדנוה יירד

 גנוריפפיוא רעייז טיול .ערעדנַא ָאד ןענעז ןגרָאמ ןוא סיוא ייז ןעמ טעגרה טנייה .סעסקיש

 ןכָאנ :םמש חמי ,עטנָאג ןוא יקצינלעמכ ןופ םישרוי עטקעריד יד ןעוועג ייז ןענעז

 ןויפש ערעייז ףיוא ןעמענטימ טגעלפעג ייז ןבָאה ,ףרָאד שיליופ א רעדָא ,ןדיי ןלַאפַאב

 ןדליוו טימ רעפרעד ערעייז ןיא ןרָאפניירַא ןוא סיפ ןוא טנעה ,פעק עטקַאהעגּפָא יד

 סיפ ןוא טנעה ,פעק יד ןוא ,תונז ןביירט ןוא ןעילוה ,טכַאנ עצנַאג א ןצנַאט ,גנַאזעג

 .טניה יד רַאּפ ןפרַאװ

 טשינ ךיז ןבָאה ,ןדיי עליוויצ יד ןטיה ןבילבעג ןענעז עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ 6 יד

 טימ ןעקשַאס ןופ לַאפרעביא ןטרַאוורעדמוא םעד טָא ןגָאלשּפָא ןוא ןלעטשנגעקַא טנָאקעג

 ןוא םיצקש ייז ךָאנ עקידנפיולכָאנ טרעדנוה ףניפ ַא ןוא ןטידנַאב עטנּפָאװַאב 300 ענייז

 ןכַאמ ןעמַאזוצ עלַא .טנעה עשיחצור ערעייז ןיא ,סעלדיוו ןוא קעה ,סעסָאק טימ סעסקיש

 ערעייז ףיוא סיפ ןוא טנעה ,פעק עשידיי עטקַאהעגּפָא טימ ןוא ןברוח ןקידמייואמ ַא ןָא

 ןביוהעגנָא טרָאד ןוא דלַאוו רעצינַארב םוצ טזָאלעגקעװַא ךיז ייז ןבָאה ,ןזיפש ןוא סעלדיוו

 יד רעביא ןוחצנ רעייז ןעגניזסיוא ךיוה ןוא סעיגרָא ןעווארפ ,ןרוכיש ,ןעוועיַאטלוה

 .ןדיי עזָאלצוש רעציװָארבמָאד ןוא רעקינרעס עטעליוקעצ
 ךיוא ןוא ןדיי רעקינרעס ןוא רעציווָארבמָאד עקַאט ,רענַאזיטרַאּפ טרעדנוה רָאּפ יד
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 עדנַאב יד ווו יונעג קידנריפשסיוא ,ןטכָאשעגסיוא ךיוא ןבָאה ייז םיבורק סנעמעוו ,םייוג

 ךיז ןפרַאוו ,עיגעטַארטס ןוא גנונעכערסיוא טימ ןַאלּפ ַא ךרוד לענש ןטכַארט ,ךיז טניפעג

 רעדליוו רעייז ןופ ןערב עמַאס ןיא ,עדנַאב רעשיחצור רעד טָא ףיוא טרַאוורעדמוא

 .ןרָאװעג ןסירעצ ןוא ןסָאשרעד טרָא ןפיוא ןענעז ייז ןופ רעטרעדנוה .עיגרָא-טכַאנ

 ןענעז ןוא דלַאװ ןקיפמוז ,ןסַאנ ןופ גנוטכיר רעד ןיא ןפָאלעצ ךיז ןענעז רעקילדנעצ

 ןלַאפ ייז .ןעגנורעיול עטלעטשעצ רעירפ יד ןופ רעייפ טימ ןרָאװעג טנגעגַאב טרָאד

 יד ןיא עקידעבעל ןלַאפעגניירַא ןענעז רעקילדנעצ ,ןגייווצ עטקַאהעגרעטנוא יוו טרָאד

 ןדנובעגוצ ייז ןופ עקינייא טָאה ןאזיטרַאפ רעשיטעיווָאס א .רעפמעק יד ןופ טנעה

 ,לדיימ שידיי ןסירעצ רעקיטש ףיוא ןַא ןופ ּפָאק ןטקַאהעגּפָא ןַא קידנטלַאה ןוא רעמייב וצ

 ןבָאה ייז סָאװ ,עבלעז סָאד טָא טוט ,ןדיי, :ןעירשעג ,טסורב רענעטינשענּפָא ןַא טימ

 השמ ,קירדומ ,ןיפש רעדירב יירד יד ,רענַאזיטרַאּפ רעציווָארבמָאד יד ןוא ."ןָאטעג

 השמ יקסװָאקנַאמ רׂשֲא ןוא ךורב רעדירב יד ,ןַאמשיפ קיווייל ,ןישטליט ,ױדנַאל

 טכיילגעגסיוא ןבָאה -- ,ןדיי עקירעביא עלַא ןוא סעקצַאצ הדוהי ,לזנעג סחנפ ,ָאלַאזוװָאק

 -רַאפ סלדוי רַאפ ,ןיוועל לּפָאק רַאפ ,ןַאמנייש ןועמש ראפ המקנ ןעמונעג ...ןובשח םעד

 רעקינרעס יד ךיוא .ןעמעלַא רַאפ ןוא ץלַא ראפ ,ןאמשיפ השמ רַאפ ,רעדניק עטנערב

 רַאפ ,טייקמַאזיורג רעייז רַאפ ןטידנַאב יד טלָאצַאב ןבָאה ,רענַאזיטרַאּפ עשידלעה עשידיי

 רעקיטולב רעד ,רעבָא .ןדיי עזָאלצוש ערעזדנוא רעביא ןדרָאמ עשילַאיטסעב עלַא

 יינסָאדנופ ךיז טנפָאוואב סָאוו ,עדנַאב עשירפ א ףיונוצ טביילק רע .ןפָאלטנַא זיא ַאקשַאס

 ןוא ןרָאװעג טנערברַאפ זייוולייט זיא עקידרעירפ סָאד יוו םעדכָאנ ,רעוועג טוג טימ

 -עגַאב רענַאזיטרַאּפ יד ךיוא ןוא ןדיי ערעזדנוא .רענַאזיטרַאּפ יד ייב ןבילבעג זייוולייט

 .עדרָאה רעדליוו רעד טָא טימ לָאמַאכאנ ךיז ןענעג

 ךעלקיטש ןוא טנעה ,פעק :םיפוג ךעלקיטש יד ןעמַאזוצ ןביילק רענַאזיטרַאּפ יד

 ןכָארבעג ןלייט ערעייז טָאה ןעמ זַא ,טסעפ טלעטש דילרע ר"ד ןוא ,תונברק יד ןופ סיפ

 ןייטשלעגייפ ,ךיא .םירוסי ןוא ןרערט ,ןייפ ןיא רבקמ ייז זיא ןעמ .טייהרעקידעבעל

 ,דידי א ,יוג א ךיא ןגעגַאב געוו ןפיוא ,ןיירַא דלַאוו רעבוד ןיא טסענ ןיימ וצ ייג ,קחצי

 ,טלעטשעגרָאפ טשינ ךיז טלָאװ ךיא ,וינוציא, : תומוערת טימ רימ וצ טגָאז רע ןוא

 יד ןעזעג טָאה רע יצ ,עגַארפ ןיימ ףיוא ."ןייז םקונ ןענעק ױזַא ךיז ןלָאז ןדיי זַא

 עדנַאב סעקשַאס סָאוו ,ןברוח ןכעלקערש םעד ,םיגורה עשידיי ,ךעלציפ ףיוא ,ענעסירעצ

 ךָאד ןענעז סאד, :רימ רע טרעפטנע ,ןדיי עכעלקילגמוא יד רעביא טכַאמעג טָאה

 ףיוא ןעמענ המקנ טשינ ןפרַאד ןדיי רעבָא ,ןשטנעמ עקידנסיוומוא ,םייוג ערעטצניפ

 ."ןפוא ַאזַא

 קעװַא ןענעז ייז לייוו ,רענַאזיטראפ ערעזדנוא ןופ טשינ רעה ךיא יוו ,ןכָאװ ןיוש

 ףיוא ןָא ףערט ךיא ןוא עטוה רעד ןבענ רעטנוא ךירק ךיא .גנוטכיר רעטייווצ ַא ןיא

 םירפא 'ר ןעקרעד ךיא .קָאטשניב ַא ןופ קינָאה סױרַא ןפעלש עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ ייווצ

 ךיילג ןעקרעד ךיא ןוא רענַאזיטרַאּפ עגַאטַאװ ַא ןָא ךיז טגָאי ןיע ףרהכ ןוא ןוז ס'זָאק

 ,קושטלַאקַאב םירפא -- סעצנָאװ עגנאל יד טימ דיי רעקינרעס רעד ,רידנַאמָאק םעד

 "רעד רימ ןוא ,עליוזיצ יד ףיוא ךיוא ,רענַאזיטרַאּפ ערעזדנוא ףיוא סיוא ךיז גערפ ךיא
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 רַאּפ יד ןוא םיפוג עשידיי ךעלקיטש יד ןופ הרובק רעד ךָאנ :סעדנגלָאפ ךיז ןסיוו

 ןבָאה ייז סָאװ בילוצ ,רענַאזיטרַאּפ ןוא ןדיי יד ןופ דניירפ -- תוחפשמ עשייוג עטלייקעצ

 דַאירטָא רעד ךיז טצעזַאב ,ןרָאװעג טקינייפרַאּפ ךיוא ןענעז ןוא לרוג רעזדנוא טלייטעג

 ןיא ןדלעה ענעלַאפעג יד רַאפ המקנ ןעמענ ליוו ןוא סערָאטוכ רעקוועשטיוו יד םורַא

 ןטַאנַארג טימ ןוא קינרעס ןייק ךיז ןעמ טגָאלשרעד טכַאנ א רענייא ןיא .עילָאקערעּפ

 ןשטייד םעניילק םעד ןיא ןברוח א ןָא טכַאמ ןעמ .סרעקנוב עשטייד יד ןעמ טפרַאוורַאפ

 םענעי טימ ןעמַאזוצ .עיַאנדָארָאה ןייק ןפיולטנַא לייט ַא זיולב ןכלעוו ןופ ,ןָאזינרַאג

 ייז עכלעוו ןיא סרעקנוב ןוא ןטקנוּפ-רעייפ ,"ןטָאד, עשטייד יד ףיוא ייז ןעיוב ןָאזינרַאג

 קינרעס ןעוו .קסניּפ---ןילָאטס טקַארט םעד ןטקנופ-רעייפ יד ןופ ייז ןטיה גָאטייב .ןקיטכענ

 ךיוא ןוא רענַאזיטרַאּפ יד רעביא ךיז ןביילק ,ןשטייד יד ןופ טקינײרעגּפָא ןרָאוועג זיא

 ןפיוא ןרעיול שארב ןאמשיפ קיווייל טימ עפורג ַא .עקוועשטיוו ףרָאד ןיא עליוויצ יד

 -סטיבעג רענילָאטס רעד זַא ,רעביא ןביג רעלדניברַאפ יד לייוו ,קסניּפ---ןילָאטס טקַארט

 :סָאװ טָא טעשעג'ס ןוא .קסניפ ןייק ןרָאפרעד ןפרַאד ,ס"ס עגַאטַאוו א טימ רַאסימָאק

 ןטייז יד ייב ןוא ןטסילקיצָאטָאמ עטנפָאוואב -- טנרָאפ ןופ ,ָאטיוא רעד ןָא טרָאפ'ס

 גנורעיול רעשינַאזיטרַאּפ רעטריקסַאמרַאפ רעד ןופ .חוכ רעטנפָאוואב א ,ָאטיוא ןכָאנ ןוא

 ןטָארוצסיוא טגנולעג סע ןוא ןטַאנַארג-טנַאה ןוא סענימ ,ןליוק ןשטייד יד ףיוא ךיז ןטיש

 ןרָאװעג ןפרָאוורָאפ זיא רַאסימָאק-סטיבעג רענילַאטס ןופ לטיה סָאד .הנחמ עצנַאג יד

 עקוועשטיוו ןייק עזַאב רעד וצ קירוצ טמוק ןוא ּפָארַא סע טמענ קיווייל .םיוב ַא ףיוא

 -מוירט עקוועשטיוו ןיא רענַאזיטרַאּפ יד .ּפָאק ןייז ףיוא רַאסימָאק-סטיבעג ןופ לטיה ןטימ

 טרעיולעג ןוא טעיפירפ ךייט םוצ קעװַא זיא עפורג עטייווצ ַא .ןוחצנ רעייז טימ ןריפ

 ןענעז סע עכלעוו ףיוא ,האובת עטביורעגנָא טימ עקרַאב א ןעמיוושעגוצ זיא'ס זיב

 ןפרָאװַאב ןוא ןסָאשַאב טנעמָאמ ןקיטכיר ןיא ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד .ןשטייד ליפ ןסעזעג

 טיוט ןלַאפעג ןענעז ןטַאדלָאס .ןעקניז ןביוהעגנָא טָאה יז ןוא עקרַאב יד ןטַאנַארג טימ

 רענַאזיטרַאּפ יד ןוא גערב םוצ טפעלשרעד ךיז ןבָאה ייז ןופ ייווצ .ןרָאװעג טעדנּוװװרַאפ ןוא

 סעבָאב ערעייז זַא ,ןהנעט ןעמונעג ןבָאה עדייב .עקוועשטיוו ןייק טכַארבעג ייז ןבָאה

 -סינומָאק רעלַאגעלמוא רעד ןופ רעדילגטימ ןענעז ייז זַא ,סעקשידיי ןעוועג ןענעז

 לָאז ןעמ זַא ,ייז ןטעב רעבירעד ,רעדניק ןופ סעטַאט ןענעז ייז ןוא ,ײטרַאּפ רעשיט

 .סטכעלש ןייק ןָאט טשינ ייז

 רענטרעג יד ךרוד ןײרַא ןריפ ןטסילַאנָאיצַאנ רעקוועשטיוו יד :יוזַא טעשעג סע ןוא

 ןטידנַאב עקיזָאד יד .רענַאזיטרַאּפ יד ןכַאװ ןגעוו ןוא ןסַאג יד ףיוא לייוו ,עדנַאב סעקשַאס

 ,בר-ברע ןסיורג ַאזַא ןופ לאפרעביא ןטעטרַאוורעדמוא םעד ןופ .ןברוח ןטייווצ א ןָא ןכַאמ

 ןרעוו ,סעלדיוו ןוא קעה ,ןסקיב טימ עטנּפָאװַאב .סעטעיוג ,םייוג ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ

 .תונברק אד ןיוש ןענעז ךיז וצ טמוק ןעמ זיב .טלמוטעצ הליחתכל רענַאזיטרַאּפ יד

 אנוש ןעמַאזיורג םעד סיורַא טסיוטש ןעמ ןוא לענש ךיז ןריטנעירָא רענַאזיטרַאּפ יד ,תמא

 יד ןופ עטיוט ןצפופ ןוא רענַאזיטרַאּפ עטיוט ןביז ןַארַאפ ןיוש ןענעז טלָאמעד רעבָא

 היח ןוא רעווארג לדייז :רעציװָארבמָאד יד ךיוא ייז ןשיווצ ,םימותיו תונמלא ,םינקז

 רָאּפ א ןוא ץערָאק ןופ לדיימ ַא ךיוא יוו ,רעקינרעס ןענעז עקירעביא יד .ןאמנייש
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 תועובש--חספ ןופ טינשּפָא-טייצ םעד ןיא רָאפ ןעמוק ןקילגמוא עלַא יד טָא .ןדיי עשיפרָאד

 .1943 -- ג"שת רָאי ןופ

 ןטידנַאב יד ּוװ רעלדניברַאפ יד ןָא ןגָאז ,םיגורה יד ןייז רבקמ ןכָאנ וצ-טכַאנרַאפ

 ןבענ לדלעוו א ןיא ייז ןכיירגרעד ןוא ןָא ייז ןגָאי רענַאזיטרַאּפ יד ןוא ךיז ןעניפעג

 .סעקנַאילוה ערעייז ןביוהעגנָא ןוא לֶאווירפ א טכַאמעג ןבָאה ייז ּוװ .עילבור עלעטעטש

 טעװַארּפעג ,טעװעיַאטלוהעג ,ןעקנורטעג ןבָאה ייז ןוא טליפשעג ןבָאה ןענָאפעטַאּפ

 ןיא טלעטשעגפיוא ןעוועג ןענעז ןסקיב יד .סעיגרָא עדליוו -- גהנמ רעייז יוו -- רוביצב

 יד רעטנוא ךיז ןקור קיטכיזרָאפ ןוא ליטש .טליפעג ךיז ייז ןבָאה רעכיז ױזַא .סעלזָאק

 -רעייפ ַא ןבעגעג טיש א ךיז טָאה טונימ ןייא ןיא .םורַא ייז ןעלגניר ןוא רענַאזיטרַאּפ

 יד טימ .ןטַאנַארג:טנַאה ןוא רעוועג-ןישאמ ,ןטָאימָאנימ :רעוועג ינימ לכ ןופ לגָאה

 ,םינּפ לא םינפ ןופ ףמַאק ַא וצ טיירג ןעוועג רענַאזיטרַאּפ יד ןענעז ןסקיב יד ףיוא ןזיפש

 םוצ טזָאלרעד טשינ ייז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד לייוו ,ןעגנאגרעד טשינ זיא סע סָאװ וצ

 םערָאװ ,עדנַאב עצנַאג יד טרידיווקיל טרעוו לַאפרעביא ןקיטציא םעד טימ .רעוועג

 העש ַא טימ רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה ,טייהרעקידעבעל ןרָאװעג טּפַאכעג ןענעז עכלעוו יד

 ןבָאה טשינ לָאז סע סיז יוו זַא ,ןרעוו טגָאזעג ףרַאד סע ןוא .ןסָאשעג ךיוא רעטעפש

 ,טסיירט ןייק זדנוא רַאפ ןעוועג טשינ ךָאד סע זיא ,המקנ ןופ ליפעג סָאד ןאד ןעוועג

 ייא -- טנָאמרעד ןיוש בָאה ךיא יוו -- טַאהעג ןעמ טָאה תודיבא עסיורג וצ ,לייוו

 .עטעדנּווורַאפ ליפ ךיוא ןוא ג"שת תועובש--חספ ןשיווצ טינשפָאדטייצ ןצרוק םעד

 רעילאקרעפ יד ןופ ץנַאג סיורַא זיא עכלעוו ,ַאדליטַאמ רעטסעווש-ןקנַארק עשידיי יד

 ,עטעדנּוװרַאפ עקיטלָאמעד יד ףליה ןבעגעג טָאה יז ּוװ ,דלעפ םענעפָא ןפיוא ןפמַאק

 סעקשַאס ןופ ,עקוועשטיוו ןיא טיוט ריא ןענופעג טָאה ,ןליוק עשטייד ןופ לגָאה ןרעטנוא

 .רעסעמ ַא טימ ןכָאטשרעד יז טָאה רעכלעוו ,טנעה

 ,דַאירטָא ןכעלטסירק רעבוד םעד ןיא .רעיורט ןרעווש ןיא טייצ יד ּפָא טייג םייתניב

 טעשעג ,דיי רעשטָאניכ ןייא ןוא ןדיי רעצרעמידאלוו ייווצ ןעוועג ןענעז סע ןכלעוו ןיא

 עלַא זַא ,ךיז ןסיוורעד רימ .קירוצ טשינ ןעמוק ןוא עיסרעוויד ףיוא קעווַא ןעייג ייז זַא

 -יטרַאּפ עשייוג ,םירבח ענעגייא ערעייז ןופ טנעה יד ןופ ןעמוקעגמוא ןענעז ןדיי יירד

 .רענַאז

 ווארָאדָאיפ לַארענעג ןופ דַאירטַא רעד

 .רעדלעוו רעקסנַארב יד ןופ טייהנייא-רענַאזיטרַאּפ עסיורג ַא ןָא טמוק טייצ רענעי וצ

 ןשיסור א ךרוד טריפעגנָא ןרעוו סָאװ ןדַאירטָא 60 ןופ טײטשַאב טייהנייא יד זַא ,טגָאז ןעמ

 ,גָאט ןקיטכיל ןטימ ןיא ןגעוו ענעפָא ךרוד ןעייג ייז ; יקסווָאגינרעשט ווָארָאדָאיפ לַארענעג

 ןיא ןטלַאהַאבסיוא ןעניפעג רעריפשסיוא ערעייז .סערווענַאמ ןטלַאהעגּפָא ןטלָאװ ייז יוו

 ןָאיּפש רעקסווָאבלוב ַא זיא רע זַא ,דשוח םיא ןענעז ייז ןוא ,ןייטשלעגייפ רדנס -- ,ןרָאק

 רענייא טפיול סע זיב ,תושקב ענייז טשינ ןפלעה'ס .טרָא ןפיוא ןסיש םיא ןליוו ןוא

 ."בַאטש ןיא רעביא םיא טיג הרבח, :ּפָא ךיז טפור ןוא םיא ןיא ןייא ךיז טקוק ,רעטנוא

 ןייד ןיא זיא סָאו; :םיא טגערפ רעכלעוו ,לַארענעג םוצ רעדורב םעד ּפָא טריפ ןעמ
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 ןייז רעביא טרעק רעדורב ןיימ *!ןטַארַאּפַא-ָאטָאּפ יצ !ןענַאלפ ? ןטַאנַארג !עברַאט

 סָאװ רעד .רודיס סנידמע בקעי 'ר ןוא טיורב ךעלקיטש סױרַא ןלַאפ סע ןוא עברָאט
 סָאד ,לַארענעג, :טגָאז ןוא רודיס ןיא טרעטעלב לַארענעג םוצ טריפעגוצ םיא טָאה

 ןענעז ןדַאירטָא ענעי ןיא ."קַארוד ייפוטס, :לַארענעג רעד טגָאז ."רודיס רעשידיי ַא זיא

 .תובוט ןדיי ןָאטעג ןוא ןעוועג ליצמ טייהנגעלעג רעדעי ייב ןבָאה ןוא ,ןדיי ןעוועג

 ףרָאד ןזיב ךיז קידנטײרּפשרעדנַאנופ ,רעדלעוו רעבוד ןיא לַאווירפ ַא ייז ןכַאמ טציא

 יד .רעוועג לסיב ןייש א הנתמב ייז ןביג דַאירטָא רעבוד רעניילק רעזדנוא רַאפ .עליב

 רעפרעד יד ןיא טריזיליבָאמ ןעמ ןוא ריטס ךייט ןרעביא קירב ַא ןגיילרַאּפ ןרָאיּפַאס

 .ןָאזינרַאג ןשיאיײצילָאּפ-שטייד רעצרעמידָאלװ םעד ףיוא קעװַא ךיז טזָאל ןעמ ןוא ןריפ

 -רעדמוא ןצנַאגניא ןעוו ןוא לטעטש סָאד םורַא רענַאזיטרַאּפ טנזיוט ןעלגניר גָאט זיב

 ,ןליוקדןטַאמרַאה עשינַאזיטרַאּפ קילדנעצ רָאּפ עטשרע יד ןיירַא טרָאד *ןלַאפ טעטרַאוו

 ,סרעקנוב עטיירגעגוצ יד ןיא ךיז ןקעטשרַאפ ןוא ןטסיצילָאּפ יד טימ ןשטייד יד ןפיולטנַא

 ןשטייד ייווצ .רענַאזיטרַאּפ יד ןעוועתיב-ילעב לטעטש ןיא ןוא ןטלַאהַאב טרָאד ןגיל

 ןביז .ןסיורד ןיא ןגיל פעק יד ןביילב ךיילג ןוא ןטָאד יד ןופ פעק ערעייז סיורַא ןקור

 -פיוא ןרעוו שטייד ןטימ טעברַאעג טייצ עצנַאג יד ןבָאה עכלעוו ,םייוג רעצרעמידָאלוו

 טגָאיעגסױרַא ןרעוו םורַא ןצנַאג ןופ רָאנ ,ןיילַא לטעטש ןופ זיולב טשינ ןוא .ןעגנָאהעג

 סרעדנוזַאב ןוא ןָאינרַאג ןשטייד םוצ טרעהעג סע סָאוו ץלַא ןוא ןרופ רעטרעדנוה ליפ

 -עג ןוא ןעמונעגטימ ןרעוו ןספעש ןוא םירזח ,תומהב ,דרעפ ,תואובת עטביורעגנָא יד

 סָאװ ןוט רענַאזיטרַאּפ יד ןזָאל ןשטייד עטקעטשרַאפ יד .דלַאוו רעבוד םוצ טפעלש

 -ייצרַאפ וצ זיא'ס ןוא .עלעטעטש ןיא ןייז רעייז ןופ טייצ רעצנַאג רעד ךשמב ןליוו ייז

 ,רעקווָאלַאפַאר ןופ ןשטייד טרירטנעצנָאק טרָאד ךיז ןבָאה געט ענעי ןיא זַא ,ןענעכ

 ייז טָאה רעטעמָאליק יירד ןצנַאגניא .ןענָאיַאר רעשטיוועינאמ ךיוא ןוא רעקווענָאטנַא

 .רענַאיטרַאּפ יד טימ ןבייהוצנָא טַאהעג דחפ ןבָאה ייז רעבָא ,לטעטש ןופ טלײטעגּפָא

 ,גנוקרַאטשרַאפ עשישטייד ַא ןעמוקעגוצ זיא ןאפעטס ןוא ענרַאס ןופ וליּפַא ןעוו ןוא

 זעוו טשרע .ןגיוושעג ןוא לטעטש-ןרעטניה רעטעמָאליק רָאּפ א ןבָארגעגנייא ךיז ייז ןבָאה

 ןשטייד יד ךיז ןבָאה ,לטעטש סָאד טזָאלרַאפ גנַאזעג ןוא שער טימ ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד

 .ץערעמידאלוו ןייק קירוצ טקורעגניירַא

 ךיז טקיטסעפ ,יישֶאבויל לטעטש םוצ עבוד ןופ טייג עקנַאזיטרַאּפ עקיטכעמ יד טָא

 ןכלעוו ךָאנ בוט"םוי ןסיורג ַא ךָאנ יוו גנומיטש ַאזַא ןיא ןביילב רימ ןוא ןייא ןטרָאד

 ןרעסערגרַאפ דחפ ןוא רעיורט רעזדנוא .ןעיסָא רעבירט רעטלַאק רעד טרַאװעגּפָא טרעוו'ס

 רעטעמָאליק קיצרעפ-קיסיירד א ףיוא טיור ןעלמיה יד ןענעז טכַאנ רעדעי ןיא לייוו ךיז

 עשיליופ ,עטעליוקעצ ןופ ךעלטשער ןפיול סנגרָאמוצ ןוא ,דלַאוו ןקיפמוז םעד םורַא

 ןופ םידיחי-ןדיי ןַארַאפ ךיוא ןענעז סע עכלעוו ןשיווצ ,סענארָאטוכ ןוא ךעלפרעד

 ןייז ןופ ןברוח ןטשרע םעד ףיוא טנייו ייז ןופ רעדעי .שטיוועינאמ ןוא ןאפעטס

 ,ןברוח ןטייווצ ןפיוא ךיוא ןוא החפשמ רענערָאלרַאפ ןייז ףיוא ,עלעטעטש קיצרַאהביל

 טצעל א ןרָאלרַאפ סָאװ רָאנ טָאה'מ ּוװ ,רעפרעד עשיליופ יד םיורָא ,רעדלעוו יד ןיא

 .החפשמ רעטעליוקעגסיוא ןַא ןופ לטשער סָאד -- רעטסעווש רעדָא ,רעדורב ,דניק
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 ןגַאלשעג ןרעוו ןוא ןָא ןלַאפ "סעצװָארעדנַאכ, יד

 ,גנורעווילגרַאפ רעקידשואי רעודנוא ןיא ןביילב טשינ זדנוא טזָאל ןעמ רעבָא

 זדנוא וצ ךיז טגָארטרעד ,גָאטרַאפ ַא ןיא ,גנילצולפ .גַאטייוו ןוא רעיורט רעזדנוא טימ

 ןופ טמוק סָאד זַא ,ךיז ןריטנעירָא רימ .םילבחמ-םילכ רעטנזיוט ןופ יירעסיש ַא

 זדנוא זַא ,ױזַא ,טונימ וצ טונימ ןופ ךיז טקרַאטש שער רעד .ץערעמידָאלװ--ץיװָארבמָאד

 רעד זַא ,םורַא ךיז ןקוק רימ .טנורגּפָא ןיא טלַאט דלַאוו רעקיפמוז רעד זַא ,ךיז טכוד

 ,ןפיול וצ ןעמוק סע .ָאטשינ ךיוא זיא ןסקיב 60--70 ענייז טימ דַאירטָא רעבוד רעניילק

 רענַאזיטרַאּפ ןדַאירטָא 17 זַא ,ןלייצרעד עכלעוו ,ןקַאילָאּפ ,ענעקָארשרעד טיוט ףיוא

 ןופ טייוו טשינ ,סעצוָארעדנַאב טנזיוט ןעצ ןופ הנחמ א ךרוד טלגנירעגמורַא ןענעז

 עינעינידעיִאס יד ןעוו : ױזַא טעשעג טלָאמעד ןוא .עבוד טייז רערעדנַא רעד ןופ ,זדנוא

 -רעביא םעד ןגעוו ןענָאיּפש ןבָאה ,גנוטכיר רעסיוועג א ןיא ןגעוואב טפרַאדעג ךיז טָאה

 רעקידהעש ףניפ א טליּפשעגּפָא ךיז טָאה עבוד ןופ רעדלעפ יד ףיוא ןוא אנוש םעד ןבעגעג

 ,ץיװָארבמָאד ןופ ןעמוקעגנָא ןענעז עכלעוו ,סעצווַארעדנַאב תונחמ עסיורג ןגעק ףמַאק

 יד ,ריטס ןופ ,ףליהוצ ןעמוקעג ןענעז טלָאמעד רָאנ .ץערעמידָאלװ ןוא ץינשזערעב

 .ןדיי רעציװָארבמָאד ןוא רעקינרעס יד -- שטיוועשטירָאװס ןופ ןוא סעצווָאגינרעשט

 -ווארעדנַאב יד ןופ תוחוכ עסיורג יד ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,קיטכיר ןעמוקעגנָא ןענעז ייז

 ןעמוקַאב סעצווֶארדנאב יד .עינעינידעיִאס רעד ןגעק טעדנעוועג ןעוועג ןענעז סעצ

 -רַאפ ןוא םיגורה ערעייז קידנזָאלרעביא ,ןפיולטנַא ןוא טלמוטעצ ןרעוו ,ּפעלק עקרַאטש

 בוט-םוי א, זיא ,ןקַאילָאּפ ןוא ןדיי עליוויצ ,זדנוא רַאפ .רעוועג רעייז טימ עטעדנווו

 -מָאד עקינייא ךיא ןגעגַאב טרָאד .קציסאל ןייק סיורַא ךיז ןעיצ רימ ."געט 9 יד ןיא

 יירד יד ,אלאזוואק השמ ,יורפ ןייז ןוא גרעבנעטָאר קענַאי :רענַאזיטרַאּפ רעציווַארב

 רעציװָארבמָאד עלַא ןגעוו ךיז סיוורעד ךיא .ַאקסַאװ ןוא קוילסַאמ ןסור יד ,ןיפש רעדירב

 ןדַאירטָא ענעדישרַאפ ןיא ,עיסעלָאּפ רעביא עטיירפשעצ ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 (ב"א ןטיול) רענַאזיטרַאּפ רעציווָארבמָאד ןופ המישר

 םייח ןַאמכָאה (ואדנַאל הייח ןופ ןַאמ) קעלַא ווָאגובַא

 לאומש ןוגיליוו (ַאנָארָאװ ןופ םעדייא) לאירבג ַאקנעיסווָא

 (רעטָאפ) שטיווָאקילעז םהרבא ןאמרַאב
 (ןוז) סובעב שטיווָאקילעז לאיחי ןַאמרַאב

 טייח (רעטָאפ) לרעב ןַאמרַאב

 הנוי ןישטליט (ןוז לדיי ןַאמרַאב

 חרז םיובנענעט (רעטכעט) עינעמ ןוא האל ןַאמרַאב

 (רעדירב) השמו קיזייא הפי ךלמ קושטלַאקַאב

 הייח ואדנַאל דוד לגייב

 (רעדירב) השמו םירפא ואדנַאל אבא ןַאמפניורב

 (ץינעװרָאה ןופ) םייח קירדומ השמ ןַאמפניורב

 (קלָאק ןופ) םייח קירדומ סחנּפ לזנעג
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 ךירַאק ריאמ קירדומ

 סענַאמ רענשזריק ךורב יקסווָאקנַאמ

 גרעבנענָארק רשֲא יקסוװָאקנַאמ

 (לדנַאמ ןופ ןיז) סחנפו םהרבא ןַאמיינ

 (לדנַאמ ןופ םעדייא) סחנּפ ןַאמיינ

 (רָאטקָאד) ךורב ךילרע
 עיניפ עזַאמלפרַאפ

 ,בקעי ,ףסוי ,קיזייא : ןייטשלעגייפ

 קיווייל ןַאמשיפ

 עטָאנ ןַאמצַארק

 החמש גרעבנעזָאר

 קענַאי גרעבנעטָאר

 (יורפ) ַאנינ גרעבנעטָאר

 גילעז ןַאמנייש

 לבייל ןַאמנייש

 לכימ ןַאמנייש
 לציא ןיּפש לבייל ןייטשלרעפ

 ןמלז ןיפש הדוהי סעקצַאצ

 השמ ןיפש השמ  ָאלַאזווָאק

 רעציװָארבמָאד ןופ ןדיי עשיפרָאד ןוא רעקינרעס ,ןַאמ טרעדנוה ךָאנ ןבָאה ייז ץוח

 זיא המישר רעד ןופ רענייא רעדעי .םענייא ןיא טפמעקעג טנגעגמוא רעקינרעס ןוא

 "נעירָא עקנילפ ןזיוועגסיורַא ,ןטייצ עשיטירק ענעי ןיא ,ןוא .רוביג ַא ןעוועג דלַאװ ןיא

 -רַאפ עכיילג טשינ יד ןופ גנַאגסיוא םעד טרידיצעד ןלַאפ ליפ ןיא טַאה סָאװ עיצַאט

 ןוא ,ןעמונעג המקנ טָאה המישר רעד טָא ןופ רענייא רעדעי .םיאנוש יד טימ ןטסעמ

 ליצמ רַאפ שפנ תריסמ ןוא לארשי תבהא ךס ַא רעייז ןזיוועגסיורַא ןבָאה ןעמַאזוצ עלַא

 ,שירעטעררַאפ ןענעז עקינייא ,ףמאק םענעּפָא ןיא ןלַאפעג ןענעז עקינייא .דיי ַא ןייז

 -סיוא רעדָא ,ןרָאוועג טקינייפרַאפ ,םייוג םירבח-ספמַאק עטשרמולכמ ,ענעגייא ךרוד

 רעטסכעה רעד ןופ םישודק ןענעז ענעלַאפעג עלַא יד טָא .אנוש םעד ןרָאװעג טרעפילעג

 ןיא -- לייט א ןוא לארשי ןיא ךיז טניפעג המישר רעד ןופ לייט רעסיורג ַא .הגירדמ

 ויא תוכז סנעמעלַא רעייז .דנַאלסור ןיא ןבילבעג זיא טועימ רעניילק א .תוצופת יד

 טשינ .דובכ-סקלָאפ םעד טעװעטַארעג ןבָאה ייז .ןדיי טעװעטַארעג ןבָאה ייז .סיורג

 יד טָא ןעקנעדעג טוג ןלעוו רעדרעמ עשיניַארקוא ןוא םיאמט עשטייד יד ןופ קינייוו

 .ןדיי עטנפָאוואב רעקינרעס ןוא רעציווַארבמָאד 0

 ,רענַאזיטרַאּפ רעקינרעס ןוא רעציװָארבמָאד עניימ רעדיוו ךיא רילרַאפ טָא רָאנ

 ןענעז ןענָאיַאר ליפ ןופ לטשער סָאד .ןדיי עליוויצ לֶאצ ערעסערג א ןיוש ןענעז רימ

 ערעזדנוא ךיוא .ריטס ךייט ןבענ ,רעדלעוו רעקציסאל יד ןיא טרירטנעצנָאק טציא

 ןזיירק רעדלעוו ערעזדנוא רעביא .זדנוא טימ ָאד ןענעז ,ןקַאילָאּפ ךעלטשער יד ,םיפתוש

 קעווַא ןעייג רענַאזיטרַאּפ עלַא יד זַא ,ךיז ןסיוורעד רימ ןוא ןענַאלּפָארע עשטייד םורַא

 רַאפ זָאלצוש ןביילב רימ ןלעוו רעדיוו ןוא טייז-חרזמ וצ ּוװ ץעגרע ,טרָא םעד ןופ

 ןענַאלּפָארע עשטייד יד ןוא ןטכעשסיוא טכייל ןענעק זדנוא ןלעוו עכלעוו ,סעצווָאבלוב יד

 רעפיט ךיז ןעיצ ןוא עלַא רימ ןפיולטנַא סנטייצֶאב .סעבמָאב טימ ןפרַאוורַאפ זדנוא ןלעוו

 ןעניפעג סע ּוװ ,תומוקמ יד ןיא .ןישטיהַארד רעטניה זיב ,סעטָאלב רעקסניפ יד ןיא

 .סעזַאב עשינַאזיטרַאּפ ךיז
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 ןגָאירַאפ ןכָאנ זיב שזא ,רענַאזיטרַאּפ ערעזדנוא טימ טקַאטנָאק םעד ןָא ןרעוו רימ

 : ןעגנוריסַאּפ ערעייז ןגעוו ךיז ךיא סיוורעד ןַאד טשרע .ןטיבעג ערעזדנוא ןופ ןשטייד יד

 סנעמעוו ןיא ,ןשטנעמ עביל ךס ַא ןופ םוקמוא ןוא ןטַאטנדלעה ,ןפמַאק עשיִארעה ,ענעּפָא

 עלעטשער עניילק סָאד ןבעל םייב ןבילבעג זיא ןוצר סנטשרעבייא ןטימ ןוא תוכז

 .ונילע ןגי םתוכז .ןדיי עליוויצ

 ליז יקסווָאקנאמ ךורב ןופ גנולייצרעד יד .ב

 ...רעיורט םעד ןעקנירטרַאפ רימָאל

 ןיא ןלַאפעג זיא ,הכרבל ונורכז ,רשא רעדורב ןיימ .ןלַאפעג ןענעז זדנוא ןופ ליפ

 .ןשטייד יד ןגָאירַאפ ןרַאפ געט ייווצ -- גנואיירפַאב רעד ןופ לעווש ןפיוא ףמַאק

 -- דַאירטָא ןופ רידנַאמָאק-טפיוה ןטימ ןפָארטעג ךיז ךיא בָאה גנואיירפַאב רעד ךָאנ

 ןַארַאפ זיא שיט ןפיוא .ַארויסימ םיסקַאמ -- םלועה תומוא ידיסח עתמא יד ןופ רענייא

 טָא זיא ךָאד ןוא ,רידנַאמָאק רבח, :גָאז ךיא ןוא יירפ ןענעז רעגניצ יד ןוא טריפס

 ןגני םעד ןסָאשרעד טָאה רע ןעוו טכערעג ןעוועג טשינ ,ייגרעס ,ןוז רעשיטניה רעד

 ,ןפָארטעג טציא םיא טלָאװ ךיא ןעוו .שטיוועשטירַאווס ןופ סעטַאמ ןַאזיטרַאּפ ןשידלעה

 ,ןגיילקעווַא טלָאוועג םיא ךיא בָאה ךָאנ דלַאװ ןיא ,ןלַאפעג ןַאגַאנ םעד טָא ןופ רע טלָאװ

 בָאה ,םימותי ןוא תונמלא ,םינקז עשידיי יד טימ רעגַאל ןליוויצ םעד בילוצ רעבָא

 ןוא ,ןריגַאער טלָאמעד טפרַאדעג טסָאה ,רידנַאמָאק רבח ,וד .טכַאמעג טשינ סע ךיא

 ."דניז א זיא סָאד .טזָאלעגכרודַא סע טסָאה

 טָאה ןעמ זַא ,סיוא ץלַא ךיז טכוד ריד --- ,םיסקַאמ ּפָא טרעפטנע -- ,סירָאב ךע;

 ,זיא עקנַאזיטרַאּפ ןיא ,רעדורב ןייא ךיז רעה !ןיינ .דיי ַא זיא רע לייוו ,ןסָאשעג םיא

 ןוא ,ךורב-ןילפיצסיד רעניילק ןייא .רקפה ןעוועג ןבעל סָאד ,טייקיטכיזרָאפ בילוצ

 טוט'ס יוו ,ווארבָאב ,לגניי רעשטיוועשטיראווס סָאד קנַאב טוט רימ .ליוק ַא -- ךיילג

 טָאה רעכלעוו ,עװָארטסָא ףרָאד ןיא קינװָאקלָאּפ רעשיסור-שיטעיווָאס רעד קנַאב רימ

 רעשינַאזיטרַאּפ רַאפ טייצ יד טשינ זיא'ס, זַא ,קנַאדעג ןשירַאנ ַא ןעגנערבסיורַא רַאפ

 ןריזָאמרָאט רימ ,ןקיטולב רימ ,רָאפ ריד לעטש, םערָאװ .ליוק א ןעמוקַאב ,"טייקיטעט

 טנעקרענָא עווקסָאמ ,טעגרהעג ןרעוו ,ןענָאלַאשע ענייז ןסייר ,טרָאּפסנַארט ןשטייד םעד

 .טלעג ןַײלק וצ סע טכַאמ ןעלפ ןשטייד ןופ רענעּפָאלטנַא רעד ןוא ,טעברַא רעזדנוא

 ןוא וואגובא ןוא ,וד ןוא ךיא ;בַאטש רעצנַאג רעד רָאנ ,ןיילַא ייגרעס טשינ ןיוש ןוא

 ןעמ ןוא לייטרוא ןַא סױרַא ןגָארט ןקורטילָאּפ עשיטעיווָאס יד ןוא סעקושטלַאקַאב יד

 ."ןשטנעמ ענעסָאשרעד יד טָא גנַאב רימ ןעוט םויה דע .קינװָאקלָאּפ א טסיש

 ,קירעיורט ןוא טייוו טקוק ,רידנַאמָאק רעגולק רעד .ַארּויסימ םיסקַאמ ,יוג רעד ןוא

 ןיירַא טסיג ןעמ ןוא .*רעיורט םעד ןעקנירטרַאפ רימָאל ! סירָאב ,ךע, : רָאפ טצעז ןוא

 רע סָאװ ץלַא זַא ,ליפ ךיא .טימ קנירט ךיא ךיוא ןוא ,ןפנָארב ןקרַאטש רעזעלג ךיז ןיא

 .ייוו טוג םיא טוט רימ וצ טדער
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 טנייפ זדנוא טָאה ןעמ

 רעציווַארבמָאד ,רימ ןענעז ,טיבעג רעזדנוא ןיא רענַאזיטרַאפ יד ןופ דוסי רעד

 -טסבלעז ןייז ,געט-תישארב יד ןיא ךיילג ,טשינ זדנוא טזָאל ןעמ רעבָא .ןדיי רעקינרעס ןוא

 זיא ארויסימ םיסקַאמ :ךעלרידנַאמָאק עשיטעיווָאס עכעלטע וצ טקיש ןעמ .קידנעטש
 סעקפורג עניילק טלייטעגוצ ןרעוו ןרידנַאמָאק עשידיי יד וצ .רידנַאמָאק-טפיוה רעד

 ןוא ןעוועתיב-ילעב וצ ןָא ןבייה ,ןריציפָא עלַא ,םייוג עדמערפ יד ןוא ,רענַאזיטרַאּפ

 םעד טסעטַארפ ןיא ןזָאלרַאפ ןדיי ךס א .סיפ יד טימ ןטערטעצ וצ זדנוא קשח ןבָאה

 ,עשר ןטסגרע םעד ןוא הרשפ ַא טכַאמ ארויסימ .רעוועג רעייז טימ ןעמענ ןוא דַאירטָא

 .הנושמ התימ יד רע טמוקַאב ןטרָאד ןוא איטעפ ַאידַאיד םוצ קעװַא רע טקיש ,ַאקסַאוו

 בילוצ טניה עכעלטע ןסישוצסיוא סולשַאב ַא ןעוועג זדנוא ייב זיא ,ךורב טגָאז ,ןתמא ןיא;

 ןופ ןוא תעד-לוקיש א ךָאנ ,רעבָא .דַאירטָא םעד ןזָאלרַאפ ןוא ,טיוט סעסוטַאמ

 ןיא םוא ךיז רימ ןרעק ,םימותיו תונמלא ,םינקז עזָאלצוש יד ןופ לרוג ןגעוו דחפ

 רעביא רידנַאמָאק טרעוו אמגעיב לַארענעג זיב ,קינייוועניא ךיז ןעלגנַאר ןוא דַאירטָא

 טקיטשרעד תוסּפורטוּפַא-ַאמגעיב יד טָא .ןרעזדנוא רעביא ךיוא ןוא ןדָאירטָא ךס ַא

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,ךעלרידנַאמָאק עשיטעיווָאס יד ןופ ןצנעדנעט עשיטימעסיטנַא יד

 -סיוא םיא רימ ןבָאה שפנ-תריסמ סיורג טימ ןוא ךילרע ר"ד ףיוא ןטסָאמרַאפ וליּפַא

 טריטרַאווקעגנייא ןוא ,סניכעק עשידיי יד ןבירטרַאפ ןבָאה ייז .טנעה ערעייז ןופ טיהעג

 ןבָאה רימ עכלעוו ,ײצילָאּפ רעקצָאסיװ יד -- הבושת-ילעב עטשרמולכמ יד זדנוא ןבענ

 .ןסָאשעצ ןוא טריקסַאמעד

 ןיא 80% ןענעז ,ןדיי ,רימ :עגַאל א ראפ ךיז טלעטש .טנייפ זדנוא טָאה ןעמ

 ןוא רעקינרעס יד וצ ןכיילג ןייק ָאטשינ זיא'ס זַא ,ױזַא ,ןבייל יוו ךיז ןגָאלש ,דַאירטָא

 .ןרינַאקיש זדנוא ןליוו ןוא ןטימעסיטנַא רָאּפ א ןעמוק ָאד ןוא ןדיי רעציזוַארבמָאד

 "עיווָאס יד ןוא טגָאירַאפ ןיוש ןענעז ןשטייד יד :בצמ ןקיטציא םעד לשמל טמענ

 ןדיי ,רימ זַא ,סנייא רָאנ ןהנעט גנורירַאב ןיא םוק ךיא עכלעוו טימ עטמַאַאב עשיט

 זדנוא ראפ זיא געווסיוא רערעדנַא ןייק לייוו ,עקנַאזיטרַאּפ רעד ןיא ןגָאלשעג ךיז ןבָאה

 -ןטעיווַאס רעד ןופ דניירפ עסיורג ןייק טשינ רימ ןענעז ,תמאב ,רעבָא ,ןעוועג טשינ

 לייצרעד ךיא עכלעוו ןגעוו ,דַאירטָא רעזדנוא ןופ ןפמַאק עשיִארעה עלַא יד ןוא .טכַאמ

 זַא ,ייז גָאז ךיא .גנוטיידַאב ןייק ןגיוא ערעייז ןיא טשינ ןבָאה ,ןיגמ טשינ ןענעז ,ייז

 טנפעעג ןוא שטייד םעד ןבירטרַאפ רענַאזיטרַאּפ יד ןבָאה רעדלעוו רענַאמוצ יד ןופ

 ףיוא ןוא דַאירטָא רעזדנוא קרַאטש טקיטולב ןטכַאלש ָא-יד תעב .ענווָאר ןייק געוו םעד

 רעשידיי רעזדנוא .תונברק ערעייט ןלַאפ גנואיירפַאב רעד ןופ לעווש רעמַאס רעד

 ןסָאג יד ףיוא טפמעק ןוא ענווָאר ןייק ןיירַא טגנירד רעכלעוו רעטשרע רעד זיא דַאירטָא

 .יימרַא רערעלוגער רעשטייד רעד ןגעק

 וואגובא ,השמ יודנל ,היח יודנל ,סעקצאצ :ףמַאק ןיא ןדיי עלַא עניימ ךיא עז טָא

 ,לבייל ןַאמנייש ,לכימ ןַאמנייש ,קילעז ןַאמנייש ,סחנּפ לזנעג ,הנוי ןישטליט ,קעלָא

 ,לואש יקצעלאג ,ןַאמשיפ קיווייל ,ןיפש לציא ,ןיפש השמ ,ןיפש ןמלז ,השמ אלאזוואק
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 ןוא ,ןסַאג עשידיי רענווָאר עקילָאמַא יד ףיוא ףמַאק ןיא זיא דיי רעקינרעס רעדעי ןוא

 ,רעדורב ןיימ ןבָארגַאב ןטכענ טשרע טָאה רעכלעוו ,יקסווָאקנאמ ךורב ,ןיילַא ךיא

 טשינ טָאה'מ ,ןבייל יוו ןפמעק ןוא סיורָאפ ךיז ןסייר עלַא רימ -- ליז יקסווָאקנאמ רשא

 ענווַאר טרעוו ,דַאירטָא רעזדנוא ןופ ףליה רעד טימ ןוא ןבעל םענעגייא ןפיוא סח

 -עשטיראווס ןוא רעציווָארבמָאד ןופ געוו רעד זיא ןסָאגרַאפ טולב ןיא ןוא גנַאל .טיירפַאב

 ןוא געוו ןיא ןלַאפעג זיא רבח רעטירד רעדעי .ענװָאר ןעיירפַאב ןזיב רעדלעוו רעשטיוו

 לָאמ עלַא טשינ .ןפמוז יד ןשיווצ ,ךעלגרעב יד ףיוא ןגיל ןבילבעג ןענעז רענייב ענייז

 לָאמ ליפ .ןדלעה ענעלַאפעג ערעזדנוא ןופ רענייב יד ורוצ טזָאלעג םיאנוש יד ןבָאה

 רימ ןעוו ,רעטעפש ןוא ,טקנופ א ןופ ןטערטּפָא טזומעג ןבָאה רימ זַא ,טריסַאּפ טָאה

 רעזדנוא ףיוא ןעמוקעגקירוצ ןענעז רימ ןוא אנוש םעד ןסיוטשעגסיורַא רעדיוו ןבָאה

 ךיז ןָאמרעד ךיא .עטעדנעשעג םיתמ יד ןוא םירבק ענעפָא ןפָארטעג רימ ןבָאה ,טרָא

 ןייז ןוא ןבָארגעגסיוא ןבָאה ןשטייד יד ןכלעוו ,קינרעס ןופ ווָארבָאב ןברק םעד ןיא

 .ןקיפעצ םיא ןלָאז ייז ,לגייפ-ביור ראפ םיא טזָאלעג ,טעדנעשעג ףוג ןקילייה

 ןיא ןבָאה ןשטייד יד ױזַא יוו ןטמַאַאב ןכיוה ןשיטעיווָאס ַא ךיא לייצרעד לֶאמנייא

 םענרעזייא ןַא טימ סעינעינידעיָאס ערעזדנוא טלגנירעגמורַא רעדלעוו רענַאמוצ יד

 טשינ זיא חוכ רענַאזיטרַאּפ רעצנַאג רעזדנוא ןוא סעיזיוויד-טנָארפ ערעייז ןופ גניר

 -וגער יד .גניר םעד טָא ןסיירכרוד ןריבורפ ןוא ןטסעמרַאפ וצ ךיז דנַאטשמיא ןעוועג

 א זדנוא ןופ טייו ,ענבוד םורַא ןגָאלשעג טלָאמעד ךיז טָאה ײמרַא עטיור ערעל

 -רַאּפ טרעדנוה א ךרעב ןענַאטשעג ןענעז טייז רעד ןופ .רעטעמַאליק טרעדנוה

 טעטכינרַאפ ןצנַאגניא טנעקעג ןוא טולב ןיא ןעגנַאגעגּפָא ןענעז סָאװ ןדַאירטָא רענַאזיט

 ןַאד שטייד רעד טלָאוו ,ווָאגובא קעלָא ,רידנַאמָאק רעשידיי רעד טשינ ןעוו ןוא .ןרעוו

 סעיזיוויד ענייז טימ ןפרַאוו ךיז ןוא ןטכינרַאפ ןוא ןשטעווקעצ ןעמעלַא זדנוא טנעקעג

 -- לענש ךיז טריטנעירָא קעלָא רעד טָא .יימרַא רערעלוגער רעטרעטַאמעגסיוא רעד ףיוא

 טניפעג רע ןוא ,ָאטשינ זיא געווסיוא ערעדנַא ןייק זַא -- הסיפת רעשינואג ןייז קנַאד ַא

 סעיזיווידדרעצנַאפ עשטייד יד ּווו ,טרָא ןקיפמוז א רעדלעוו עכעלדנעמוא ענעי ןיא

 געוו םעד ןענעפע ,גניר םענעלַאטש םעד טרָאד ןסיירעצ רימ ןוא ,ךרודַא טשינ ןענעק

 רעד רעבָא .שטייד םעד ןגָאי ןוא ײמרַא רערעלוגער רעד טימ ךיז ןקינייארַאפ ןוא

 ריא .טשינרָאג זיא סָאד; :טגָאז ןוא רעביא טשינ ךיז טמענ טימעסיטנַא רעשיטעיווָאס

 ".ךייא רַאפ ןעגנוגנידַאב ענעפַאשעג יד ןופ קילבנָא ןיא עכלעזַא ןייז טזומעג טָאה

 רענַאזיטרַאּפ יד טקנַאד ווָאשטשורכ

 -טלָאמעד רעד ,ווָאשטשורכ ןעוו טליפרעד רימ ןבָאה ןויזב ןוא גַָאטייוו ןתמא םעד

 טעדרַאמעג טָאה שטייד רעד, : ענרַאס ןיא טגָאזעג טָאה ,רעטסינימ רעשיניַארקוא רעקיד
 עדער רענעי ןיא .טנָאמרעד טשינ ןעמָאנ ןשידיי םעד ןוא *רעניַארקוא ,ןקַאילָאּפ ,ןסור
 ןפיוא גנורעקלעפַאב רעיירטעג רעד ,ןעמָאנ סנילַאטס ןיא ,טקנַאדעג ווָאשטשורכ טָאה
 רעבָא ,ןקַאיִלָאּפ ןוא רעניַארקוא :טיבעג םעד ןיא רענַאזטרַאּפ עלַא ךיוא יוו ,טרָא
 םעד ,ןַאזיטרַאּפ ןטסעיירטעג םעד רַאפ .טנָאמרעד טשינ רע טָאה ןעמָאנ ןשידיי םעד
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 רעטעמ טרעדנוה יירד ןצנַאגניא .ןעוועג טשינ גנונעקרענָא ןופ טרָאװ ןייא ןייק זיא ,דיי

 -עגסיוא יד ןופ םירבק עקילייה ענעי ןופ ןענַאטשעג טלָאמעד ווָאשטשורכ זיא טייוו

 .טנָאמרעד טשינ ייז ןוא ןדיי עטעדרָאמ

 טזָאלרַאפ רעכלעוו ,רעטשרע רעד ןעוועג ךיא ןיב ,סנדרָא טימ רענעקנָאשַאב ַא

 "רעד ןגעוו עכעלגעממוא ןוא עכעלגעמ עלַא ךרוד ןוא טיבעג םענעטלָאשרַאפ םעד טָא

 .לארשי-ץרא ןייק ךיז ןגָאלש

 לזנעג סחנפ ןופ גנולייצרעד יד .ג

 סעטָאלב עקיבייא ןוא ןרעסַאװ ןשיווצ

 טקנעבעג ,רעקיטעמוא ןַא ןוא רעקידנגייווש ַא ענרַאס ןיא ןעגנַאגעגמורַא ןיב ךיא

 רעד טָא ףיוא ןטערט טנעקעג טשינ בָאה'כ .החפשמ רעטעליוקעגסיוא ןיימ ךָאנ קרַאטש

 .ןדיי וצ ,טלעוו רעטיירב רעד וצ ןיירַא געוו ןיא ךיז ןסירעג ןוא דרע רעקיטולב

 ןוא עקוועשטיוו ןיא .סעברעוו יד ףיוא ,עילַאקערעפ ןיא ןשינעעשעג עקיטולב יד
 ןַארַאפ .םזיָארעה ןשידיי ןופ רעטעלב ןענעז ,קסניּפ---עיָאנדָארָאה---ןילָאטס ךַאילש ןפיוא

 -רָאפ ךיוא יוו ,ןשטייד עקידעבעל ענעמונעג טפַאשנעגנַאפעג ןיא וליפא ןוא עטעגרהעג

 ןה ,תודיבא עקיטולב ענעגייא ליפ ךיוא ןַארַאפ ,רעבָא .סעצווַארעדנאב סעדרָאה עטעטכינ

 םיא טימ ךיז ידכ ,אנוש ןכָאנ געיעג ןתעב ןהו אנוש ןופ ןפירגנָא יד ןגָאלשּפָא ןתעב

 וצ טשינ ךָאד זיא'ס ,תמאב ןוא .ןדיי עזָאלצוש ,עליוויצ ןעגנערבמוא רַאפ ןענעכערוצּפָא

 ןיא טכַאלש יד ,לשמל .ןפמַאק עקיטולב יד ןופ ףיול ןיא גנוסעגרַאפ-טסבלעז יד ןפיירגַאב

 ןעיירש ערעזדנוא .ןביילקוצרעדנַאנופ ךיז טשינרָאג ,עדַאנָאנַאק א זיא'ס :עילָאקערעּפ

 -ָאשרעד רעקסניפ א ."ןשטייד יד טיוט א, ,"סיורָאפ --- יצטארב, ,"ַארוה-טַאּפוטסַאנ;

 סקיב עטוג ןיימ ןוא ,טשינרָאג ןיוש זיא רימ ןופ לייוו ךימ טסישרעד, :טעב דיי רענעס

 גנוי ןיימ ראפ המקנ ןעמענ רע לָאז ,עטכעלש ַא זיא ענייז לייוו ,רבח ןיימ רעביא טיג

 ."ןבעל ןטינשרַאפ

 ןשיווצ ךיז רימ ןעניפעג ,ןעיסָא בייהנָא ןיא ,1943 רָאי ןופ רעמוז ןקיטולב םעד ךָאנ

 טשינ עז ךיא .קציסאל ןיא ריטס ךייט םענופ טייוו טשינ ,סעטָאלב עקיבייא ןוא ןרעסַאוו

 ךיז טָאה סע ווו טרָאד ,ןישטיהָארָאד םורַא ןענעז ייז זַא ,טגָאז ןעמ .ןדיי עליוויצ ערעזדנוא

 ןטעבסיוא ןרָאפ ןגעלפ ןעיורפ עשידיי רעציווַארבמָאד ןוא יבר א ןזיוואב המחלמ רעד רַאפ

 טעוו תוכז סניבר םעד ןוא ,רעדנּוװ ךיוא טרָאד טציא טעשעג רשפא .תואלפנו םיסנ םיא ייב

 ?ער לכמ ןרעוו לוצינ ןלעוו ייז ןוא ןעיורפ ענעבילבעגנבעל עשידיי יד ףיוא ןייז ןיגמ

 .ןעגנַאלש םוא ןכירק סע ןוא סערַאמָאק טימ טעיָאר סע ּוװ ,סעטָאלב רעקציסאל ענעי ןיא

 ץיווָארבמָאד םורַא ענענַאטשטנַא ךעלפרעד עשיליופ יד ןופ ךעלטשער יד טציא ןקיטסענ

 יד ןיא עטעקַאנ ןוא עסעוורַאב טציא ןעשטּפָאט ייז .טפַאשרעה סנליופ ןופ טייצ רעד ןיא

 .טייקידכעבענ ענעכָארבעג ַא ןבילבעג זיא .םזיטימעסיטנַא ןקידהוואג םענעי ןופ .סעטַאלב

 םעד ןייז םייקמ לָאז'ס רעוו ָאטשינ זיא'ס ןוא "ושישזַָאווָאט עינַאּפ, ייז ןפור זדנוא ןופ ןדעי
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 ןענעז ייז .ךָארב רעייז ןליפטימ לָאז'ס רעוו אטשינ ךיוא זיא סע ."חמשת לא ךביוא לופנב;

 רעטעמַאליק 20 ןופ קחרמ א ףיוא טיירפשעגסיוא ןענעז ייז .קילגמוא רעזדנוא ןיא קידלוש

 ןוא סערַאמָאק יד ןופ ענעסיבעצ .סנבָארג ןוא ךעלכייט יד ןשיווצ ,ןּפמוז עלַא יד ןיא

 ,דחפ ןכעלקערש ןיא ןעלגָאװ ,עבוד ףרָאד ןזיב ריטס ןופ ךיז ייז ןרעגלַאװ ,ענעלַאוושעג

 ןרעוו רעדָא ,ןברַאטש ןוא סופיט ףיוא קנַארק ןענעז ליפ .ןטייווצ םוצ דלַאװ דנַאר ןייא ןופ

 ךיז ןשטעווק ןוא רעקינייוו לָאמַא סָאװ ןרעוו ייז .סעצווָארעדנַאב יד ןופ ןלַאפעגרעביא

 דַאירטָא ןשיליופ ןופ ץוש ןיא ןעמונעג ייז ןרעוו טציא .ןיירַא דלַאװ ןקיפמוז ןיא רעפיט

 -ַאטַאס דיי םעד ,קַאילָאּפ ןטשרמולכמ ןופ טפַאשרעריפנָא רעד רעטנוא ,*ָאקשושטשָאק,

 ,רימ ןוא ,סעצווָארעדנַאב יד ןגעק טרָא ןפיוא ןפמעק וצ ךיז ףיוא טמענ רעכלעוו ,יקסוואנ

 םָארדָארעַא ןשינַאזיטרַאּפ ןסיוועג א וצ ,חרזמ ףיוא געוו ןיא ךיז ןזָאל ,ןדַאירטָא עלַא יד

 .רעוועג ךָאנ

 גנונעדרָא טכַאמ עקדעיװזַאר יד

 .ןירָאה ךייט םעד ןריסרָאפ רעייז זיב ,עקידנעײגּפָא יד טיילגַאב עינעינידעיָאס ןיימ

 ךייט םורַא רעפרעד עקסווָאבלוב עלַא יד ןרישרַאמוצכרודַא ,עבַאגפיוא רעזדנוא זיא ךיוא

 -ווָאבלוב יד זַא ,יוזַא ,"סעקטסישט, ןכַאמ ךיוא ןוא חוכ רעזדנוא ןרירטסנָאמעד וצ ,ןיוָאה

 טייג ,ןּפמוז רעקציסאל יד ןופ ךיז ןעיצסיורַא ןרַאפ .ןעוועשוב וצ ןרעהפיוא ןלָאז סעצ

 םעד ןופ טפַאשרעריפנָא רעד רעטנוא ,חוכ-רעטייר רעטנפָאװַאב טוג ַא סיורָאפ קעװַא

 -עינידעיִאס סעמגעיב ןופ עקדעיווזַאר ענעפורעג יד .ווָאגובַא קילַא םעדייא רעציווַארבמָאד

 דווארעדנַאב טשינ ןוא ןשטייד טשינ ןלָאז געוו ןפיוא זַא ,ראפרעד ךעלטרָאװטנַארַאפ זיא עינ

 ןוא טייקלענש רעקיטלַאוועג א טימ ךיז ןגָאי ייז .לאפרעביא ןטרַאוורעדמוא ןַא ןכַאמ סעצ

 ,שרַאמכרוד םענעעזעגסיורָאפ ןופ געוו ןיא ןענעז סָאװ רעפרעד עלַא יד ןיא ןיירַא ךיז ןדיינש

 .דשח א טָאה'מ עכלעוו ןגעק רעפרעד יד ןרילָארטנָאק ןוא ךעלעקניוו עלַא סיוא ןריפש

 עקיטכיוו לֶאצ רעסיורג ריא טימ ,רעוועג טצופעגסיוא טוג ריא טימ עקדעיװזַאר יד טָא

 ןעלטָאז עטוג יד טימ ,גנוטלַאה רעטרינילּפיצסיד ןוא רעשירעטילימ רעייז טימ ,ןשטנעמ

 ּפָא ךיז ןגָארט סעצווַאבלוב יד ןוא דחפ א ןָא ןפרַאוו ,דרעפ עקנילפ ןוא עקרַאטש יד ףיוא

 -עמַאליק ךיז טיצ סָאוו עסַאמ:רענַאזיטרַאּפ רעקידנרישרַאמכרוד רעד רַאפ געוו ןכַאמ ןוא

 .גנעל יד סרעט

 ןבעל סָאד ןעקנעש וצ טעב רַאסימַאקיפטיבעג רענילַאטפ רעד

 ןָאמרעד ךיא ןוא עלעמייב סעדעי טנַאקַאב ָאד זיא רימ .ץיװָארבמָאד ןבענ ןענעז רימ

 ייס ,קיורמוא ןענעז עלַא זַא ,עזרעד ךיא .עלעטעטש ןרָאװעג-בורח ביל ןיימ ןיא ךיז

 סָאװ םעד ןיא ןיירא ןטכַארט עכלעוו ןבַאטש יד ןופ ןרידנַאמָאק יד ייס ןוא ןדַאירטָא יד

 טרירטנעצנָאק זיא סע ּוװ .עיניל-ןאב רעד ןייב ,עליב עיצנַאטס רעד ףיוא ןריסַאּפ ןָאק סע

 ךייט םעד ןריסרָאפ םייב ןעמוקרָאפ ןָאק סע סָאװ ,ךיוא ןוא חוכ רעשטייד רעסיורג ַא

 ןָאזינרַאג ןשטייד םעד ווירב ַא רעטנוא בַאטש רעזדנוא טקיש ,תעדה"בושי ַא ךָאנ .ןירָאה

 ,ןגייווש רימ ךיוא ןלעוו .קיּור ןייז ןלעוו ייז ביוא זַא ,ייז ןדלעמ רימ ןכלעוו ןיא ,עליב ןיא



 1 ןלייצרעד רענַאזיטרַאּפ

 ןופ רעטעמַאליק ףלעווצ .ןטכינרַאפ ייז חוכ רעזדנוא טעוו ,ןפיירגנָא ןלעוו ייז ביוא ןוא

 יוו ,רעבָא .טרָאד ןקיטכענ ןוא לאווירפ א רימ ןכאמ ,קסניטול ףרָאד ןבענ ,ץיװָארבמָאד

 ןדַארַאנס ןטיש ךיז ןעמונעג פעק ערעזדנוא ףיוא ןבָאה ,ןגָאט ןביוהעגנָא טָאה סע רָאנ

 ,ףמַאק רעשימרוטש א רעדנַאנופ ךיז טרעקַאלפ סע .ןליוק-ןסקיב ןוא סענימ

 רעזדנוא זיא דלעפ םענעפָא ןיא .םיא רעסיוא -- אנוש רעד ןוא דלַאװ ןיא ןענעז רימ

 טגיילאב דרע יד זיא ,דלעפ םענעפָא ןיא טכַאלש רעקידהעש רָאּפ ַא ךָאנ .ערעסעב א עגַאל

 רעייז קידנזָאלרעביא ,ןפָאלעצ ךיז ןענעז עקירעביא יד .םירגּפ-.ס.ס ענעסָאשרעד ליפ טימ

 רענילָאטס רעד ןלַאפעגניירַא טנעה ערעזדנוא ןיא זיא טכאלש רעקיזָאד רעד תעב .רעוועג

 ,גרובמַאה ןופ ןעמוקעגנָא קירוצ געט עקינייא טימ טשרע זיא רעכלעוו ,רַאסימָאק-סטיבעג

 לבייל תעב ןלַאפעג זיא רעכלעוו רַאסימָאק-סטיבעג ןקידרעירפ םעד ןטערטרַאפ וצ ידכ

 -אפעגסיוא ,רענעמוקעג סָאװ:רָאנ רעד טָא .ןיטַאּפָאל ףרָאד ןרעטנוא ,גנורעיול סנַאמשיפ

 ,שעוורעטנוא ענעדייז יד ןיא ,רעטעקַאנ ַא ןענַאטשעג ױזַא זיא ץעיווָאפאטסעג רעטעש

 ןרַאפ םימחר ןטעבעג -- ןקַאילָאּפ ןוא רעניַארקוא -- ןפליהעג ענייז טימ ןעמַאזוצ ןוא

 רענַאזיטרַאּפ עטוג ןייז ןלעוו ייז זַא טגָאזעגוצ טרָא ןפיוא ןבָאה סעקינדָאװָארּפ יד .ןבעל

 וצ ,טייקנלַאפעג ןייז ןיא טָאה רַאסימָאק-סטיבעג רעד .ךַאז רעזדנוא ןעניד יירטעג ןוא

 וצ רימ ךיא טעב ןעמַאנ רעייז ןיא ןוא ,דניק ַא ןוא יורפ ַא בָאה ךיא, : טגָאזעג ױזַא זדנוא

 ערעייז ןסָאשרעד ןשטייד יד ןבָאה ,ןדיי יד טָא ייב; :םיא ןעמ טגָאז ."ןבעל סָאד ןעקנעש

 ןשטנעמ ענייז ןוא ווָאגובַא קילַא ןעמענ טלָאמעד ןוא ."? םימחר וטסליוו .רעדניק ןוא ןעיורפ

 .ייז ןסישעצ ןוא טייז א ןיא ּפָא ייז ןריפ ןוא ךיוא ךיא ןוא

 ,גרעבנענָארק רעציווַארבמָאד רעד -- ייז ןשיווצ ןוא ןטסולרַאפ רעדייל ןבָאה רימ ךיוא

 .םייוג יד טימ ןעמַאזוצ רבקמ ןענעז רימ ןכלעוו

 סעּפָאנס יוו ןלאפ טייל".ם.ם יד

 .ךַאװ רעד ףיוא גרעבנענָארק טייטש ,טכַאנ רערעטצניפ א ןיא ,דלַאוו רעקציסאל ןיא

 ,לָארַאּפ םעד םיא טגערפ רע .םיא ףיוא ךיז טסייר ןַאזיטרַאּפ רעשיסור רעקידנעמוקנָא ןַא

 ,ייווצ ,סנייא ,סיש ךיא ,ּפָא טערט, :גרעבנענָארק םיא טנרָאװ .טשינ טרעפטנע רענעי ןוא

 טָאה גרעבנענָארק .םיא ףיוא ךיז טסייר ןוא טשינ טגלָאפ סור רעד רעבָא "! פַא טערט ,יירד

 רעבָא .ןעמ טיירש -- "ןסור ןענעגרה ןדיי, .למוט ַא טייטשטנַא סע .ןסָאשעגניירַא םיא ןיא

 -נענָארק ןעמ טָאה השירדו הריקח א ךָאנ ןוא טליטשעגנייא ייז טָאה ַאמגעב לַארענעג

 ,טנַאה-רענַאזיטרַאּפ ַא ןופ רָאנ ,שטייד ןופ טשינ ןלַאפעג רע זיא טציא .ורוצ טזָאלעג ןגרעב

 ןעמוק טעוו אנוש רעד זַא ,ןסייוו רימ .קיורמוא ץלַא ךָאנ רימ ןענעז ןוחצנ םעד טָא ךָאנ

 רעדיוו רימ ןרעוו גנילצולפ ןוא .וצ ךיז ןטיירג רימ ןוא ןרישזנַאווער ךיז חוכ ןסיורג ַא טימ

 םענעפָא ןיא טנעָאנ וצ ייז ןזָאל רימ .לָאמ ייווצ א ףמַאק ןיא ןעייג רימ .ןסָאשַאב קרַאטש

 ןפיול ייז ןופ ךס א .סעּפָאנס יו דרע רעד ףיוא סיוא ךיז ןגייל טייל-.ס.ס יד ןוא דלעפ

 רעוועג רעייז ןעמונעגּפָארַא ןבָאה רימ .םירגפ ערעייז קידנזָאלרעביא םיעגושמ יוו דחפ ןיא

 ,עיניל-ןַאב יד ןייגרעבירַא םייב ,עליב ןיא זַא ,ךיז קידנטכיר ,געוו ןיא טזָאלעג ךיז ןוא

 "רעד טציא ןיוש ןגיל ןשטייד יד ,רעבָא .תעל-תעמ םעד ןיא ףמַאק רעטירד ַא ןייז טעוו



 לונעג סחנפ 2

 רעבלעז רעד ןיא ןוא עיניל-ןאב יד רעביא רימ ןעייג םולשב .ןטָאד ערעייז ןיא ענעקַארש

 ןכלעוו רעביא ,ןירָאה ךייט םעד רימ ןריסרָאפ ,גָאט ןקידנעמוק םעד ךשמב ןוא טכַאנ

 רעד ןיא .קירב -ןָאטנָאּפ א ןפרָאװעגרעבירַא תעל-תעמ םעד ןיא טָאה ןָאילַאטַאב רעזדנוא

 ןעמוקעגנָא ןענעז עלַא זא ,ןבעגעגרעביא זדנוא רעלדניברַאפ ערעזדנוא ןבָאה טייצ רעבלעז

 סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ רעטנזיוט ליפ ןעייטש סע עכלעוו ןיא רעדלעוו רערעיזָא יד ןיא םולשב

 .סיוא ךיז ןעור ייז ןוא ךעלדניירפ ףיוא ייז ןעמענ

 ןשע"תורמתו שאו םדב

 עכלעוו ןוא ,ןענופעג ךיז באה ךיא רעכלעוו ןיא עינעינידעיִאס יד טָאה ,םעדכָאנ ךיילג

 וצ טרעקעגמוא ךיז ,ןירָאה ךייט ןזיב ,םָארדָארע םוצ עקידנרישרַאמּפָא יד טיילגַאב טָאה

 ןופ שרַאמ םעד טָא ןגעוו םיטרפ עקינייא ןענעכייצרַאפ וצ יאדכ זיא סע .עזַאב ריא

 לארענעג םעד ןענָאמרעד ןעמ ףרַאד טייהנגעלעג רעד ייב .טייהנייא-ןדַאירטָא רעזדנוא

 רענווָאר ןופ רַאטערקעס רעטשרע רעד ןעוועג 1939-41 ןרָאי יד ןיא זיא רעכלעוו אמגעיב

 .טלייטעצ ןרעוו סָאװ ןדַאירטַא סווארָאדָאיפ וצ ןרָאװעג טקישעג רע זיא טציא .טסַאלבָא

 דַאירטָא סערוסימ טרעהעג ריא וצ ןוא תוספורטופא סַאמגעיב רעטנוא טלַאפ טפלעה ןייא

 -ָאדָאיפ ייב טביילב לייט רעניילק א .ןדיי רעקינרעס ןוא רעציװָארבמָאד ענייז טימ

 סווָארָאדָאיפ ןופ עבַאגפיוא יד זיא ,טנָאמרעד רעירפ בָאה ךיא יוו .םכותב ךיוא ךיא ןוא ןווָאר

 -ָארבמָאד ןופ ןטיבעג יד ןיא ןוא טייקיטעט עקסווָאבלוב יד ןטלַאהוצנייא ןעוועג ןדַאירטָא

 ךרוד .סעצווָארעדנַאב יד ןופ ןטסענ יד ןרידיווקיל -- ץערעמידַאלוו ןוא ץינשזערעב ,ץיוו

 ןעייגרעד רימ ןוא שטשילושטַאמ ,עיײטָאלָאז ,עינעשטָארמַאז ןייק ןָא רימ ןעמוק רעדלעוו יד

 טריטורקער רעפרעד עטנָאמרעדנביוא יד ןופ םייוג ןופ .ץיווָארבמָאד רעטניה ,עּפורק זיב

 רימ .ןשע-תורמתו שאו םדב ךרודַא טרָאד ןעייג רימ .גנוגעוואב עקסווֶאבלוב יד טציא ךיז

 ןעוודסַאוו זיב ,רעבָא .ףרָאד סָאד םורַא ןעלגניר רימ ןוא רעייפ טימ טנגעגַאב ָאד ןרעוו

 יד ןבענ ךיא ןיב טָא .רעייפ טימ ךיז קידנקעד דלַאװ ןטנעָאנ ןיא ייז ןופ ליפ ןפיולטנא

 ןפָאלטנַא סָאװ:רָאנ ןענעז עכלעוו םייוג ןעניווו סע עכלעוו ןיא ,רעזייה עשידיי ענעזעוועג

 יד טגלָאפרַאפ קרַאטש ןבָאה ףרָאד םעד ןופ םייוג זַא ,ךיז ןָאמרעד ךיא .ןיירַא דלַאװ ןיא

 ךיז ןבָאה עכלעוו ןדיי ליפ טעדרָאמעגסיוא ייז ןבָאה קעה עפמעט טימ ןוא ןדיי ענעפָאלעצ

 .דלַאוו םעד ןיא ןענופעג

 רעפורק יד ןענעז .טרישרַאמעגניירַא טָאה שטייד רעד תעב זַא ,ךיוא קנעדעג ךיא

 ,טסייוג- רעכלעוו רידנַאמָאק ןבענ רָאפ ךיא .סעקישטשמָארגָאּפ עטשרע יד ןופ ןעוועג םייוג

 שידיי ליפ ..,ףרָאד ןטקידיילעגסיוא ןפיוא "הלדבה, ךַאמ ךיא ןוא ןעמעלַא ָאד ןעק ךיא זַא

 ,שרַאמנײרַא ןשטייד םענופ געט עטשרע יד ןיא זדנוא ןופ טביורעגקעווַא סטוג-ןוא-ןבָאה

 ענעטלַאהַאב סױרַא ךיז ןסייר ןרעקַאלפ יד רעטנוא ןופ ןעוו ןוא .רעייפ ןטימ קעװַא טייג

 ןענעז יד טָאק :רידנַאמָאק םוצ ךיא גָאז ,ןסקיב טימ עטנפָאוואב ,סעסקיש ןוא םיצקש

 ייז ןעקרעד ךיא ."רָאי ייווצ טעמכ ןיוש ךיז ןעלגנַאר רימ עכלעוו טימ ,סעצווָאבלוב יד

 ףרָאד ןשיווצ סָאװ ,דלעפ לקיטש סָאד טרעוו ןיע-ףרהכ .=! רעייפ, :סיוא טפור רע ןוא

 ךיז ןעיצ ןוא רעוועג רעייז ףיוא ןביילק רימ .םיפוג ענעסירעצ טימ טקעדַאב ,דלַאװ ןוא
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 םינפ-תלבק ַא ןעמוקַאב רימ ןבָאה טרָאד .קצעווינ ףרָאד םוצ טריפ סָאװ ךַאילש םוצ סױרַא

 ךיז ןעיצ רימ .סעצווַאבלוב יד ןופ חוכ רעקרַאטש א טקיטסענ ףרָאד םעד ןיא .רעייפ טימ

 ,ןדַארַאנס ןוא סענימ-ןליוק לָאצ ַאזַא ןיירָא טרָאד ןזָאל ןוא ףרָאד סָאד םורַא ןעלגניר ,קירוצ
 ,תונברק ערעזדנוא ךיז ראפ עז ןוא למוט םעד רעה ךיא זַא ,טנייה ךָאנ ךיז טכוד רימ זַא

 -נוא ןופ רעטימעג יד ןציירעצ ,תונברק יד טָא .ףרָאד ןיא ךיז ןסיירניירַא םייב ענעלַאפעג

 .רעדרעמ יד ןעגנעה ןוא ןענעגרה ;ןברוח ןסיורג א ןָא טרָאד ןכַאמ רימ ןוא ןשטנעמ ערעזד

 דחפ טַאהעג ןבָאה ןשטייד יד ןיהווו ץינשזערעב עלעטעטש םוצ ךיז רימ ןזָאל טרָאד ןופ

 ןענעז רענַאזיטרַאּפ ןוא ,סעצווָאבלוב ןופ גנוטסעפ א שממ זיא ןטרָאד .ןזייוואב וצ ךיז

 ןעצ יד טָא זַא ,ױזַא ,קיטכיזרָאפ רעייז ךיז ןרַאש רימ .ןעמוקעג טשינ רעהַצ זיב טציא

 סָאד טרעוו ,גָאטיײב רעגייזא יירד טשרע ןוא ,ןָא ןעניגַאב ןופ רימ ןעייג רעטעמָאליק

 דלַאװ רעינדור ןיא ןגיוצעגסיורַא ךיז ןבָאה סעדנַאב ערעייז רעבָא .טלגנירעגמורַא לטעטש

 טימ ןגָאלש ךיז ןלעוו ייז זַא ,טיירגעג ךיז רימ ןבָאה ,תמאב .טשינ ייז טרעה ןעמ ןוא ןיירַא

 ןעניוטש ןוא רעזייה יד ןיא עלַא ןענעז םייוג עקידלטעטש יד ןוא ליטש זיא'ס ,רעבָא ,זדנוא

 ,ךָאד ןהנעט סעצווָאבלוב יד ,ײמרַא-רענַאזטרַאּפ ַאזַא םיצולפ ךיז טמענ סע טענַאוו ןופ

 ...טרידיווקיל ןיוש רענַאזיטרַאּפ עלַא ןבָאה ייז זַא

 יד טסייוו ,ָאטעג רעצינשזערעב ןופ ןפָאלטנַא זיא רעכלעוו ,טחוש ,דיי רעראבאז רעד

 ןוא ןכוז ןריבורפ רימ .ןכַאז עשידיי ןטלַאהַאב ןענעז סע עכלעוו ןיא רעבירג ןוא רעטרע

 ךיז רימ ןקיטסעפ התע-תעל .םייוג רעצינשזערעב יד ךרוד ןעמונעגסיורַא ןיוש זיא ץלַא

 ןטונימ ןיא .ןפָארטעגנָא ךיז ןבָאה רימ עכלעוו ףיוא םייוג יד טָא סיוא ןשרָאפ ןוא ןייא

 ,ןדיי ,רימ .סעצווָאבלוב ענעפָאלטנַא יד וצ ןרעהעג סָאװ רעזייה עלַא ןיוש ןענערב רעטעפש

 טצעזַאב ןוא ןעמונרַאפ ןעוועג ןענעז עכלעוו רעזייה עשידיי יד רעטנוא לעיצעּפס ןדניצ

 ,טקרעמַאב רימ ןבָאה ,לטעטש ןיא ןלַאפנײרַא םייב .סעצווָאבלוב יד ןופ תוחפשמ יד ךרוד

 ןפיוא טקיטייוועג סרעדנוזַאב ןבָאה רימ ןוא טרעטשעצ ןענעז סנימלע-תיב יירד עלַא זַא

 יד ןופ רענייב יד טורעג ןכָאה סע ּוװ םירבק עטעדנעשעג רעצינשזערעב יד ןופ ןברוח

 רעדרעמ םעד ךרוד עטכַארבעגמוא ,ט"תו ח"ת תוריזג ןופ ךָאנ ןדיי עטעליוקעגסיוא

 .ץינשזערעב ךרוד ענזערעב ןייק ןַאפעטס ןופ שרַאמ ןקיטלָאמעד ןייז תעב קוילװַאּפ

 ץינשזערעב ןבורח ןיא

 יד ןיא ץעגרע ןעזעג בָאה ךיא ןכלעוו ,לצעיוג ןגנוי א ךיא ןעקרעד רעטצנעפ א ןיא

 ,בוטש ןיא ןיירא ךיז ךיא קור סיורָאפ טַאמָאטיוא ןטימ ןוא ,סעצווָאבלוב יד ןגעק ןטכַאלש

 .םלענ טרעוו ןוא ןיירַא ןטרָאג ןיא רעטצנעפ ןכרוד סיורַא טגנירפש רעדרעמ רעד טָא רעבָא

 .קילב ןטשרע םייב ןסָאשרעד טשינ םיא בָאה ךיא יאמלה ,טגערעגפיוא ןייטש ביילב ךיא

 קיצומש ןיימ ּפָארַא ףרַאוו ךיא .לוויטש ,םישובלמ :ןכַאז עשידיי ליפ בוטש ןיא עז ךיא

 לוויטש ענעגָארטעגסיוא עניימ רעביא טייב ךיא .םישובלמ ענייר ןָא וט'כ ןוא ץכעוטעגנָא

 בָאה ױזַא יו, : טולב ןיימ רימ ןיא טכָאק סע .סיורַא ייג'כ ןוא לוויטש עשידיי רֶאּפ א ףיוא

 ךיז ךיא בָאה -- "1 ןפיולטנַא וצ ןתיוואב לָאז רעדרעמ רעד טָא זַא ,טזָאלרעד סע ךיא

 העש עקינייא טעקנָאלבעגמורַא ױזַא ןיוש בָאה ךיא ןעוו ןוא .סעכ רַאפ טקינייפעג ןיילַא
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 ךיא עכלעוו ,עלַא יד ןיא ךיז קידנענָאמרעד ,ץינשזערעב ןברוח םעד טכַארטַאב ןוא

 .באטש רעזדנוא טריטרַאווקעגנייא ךיז טָאה סע ּווו קרַאמ םוצ ךיז ךיא זָאל ,טנעקעג בָאה

 ,רָאנ גָאז; .ווָארָאדֶאיפ ,רידנַאמָאק-טפיוה םוצ טלעטשעגוצ ךיא רעוו ןָא םוק ךיא רָאנ יונ

 טסייג ןוא החפשמ עשיתבה-לעב א טביורַאב טסָאה וד -- רימ וצ ךיז ןעמ טדנעוו --

 וד זַא ,ריד ףיוא ןָא טזייוו תיבה-לעב רעטלַא רעד טָא ? ןכַאז עטביורעג יד ןיא ןָאטעגנָא

 -- רשפא לייוו .ןרָאװעג טלַאק טוג זיא רימ ."! טהלוועַאב ןשטנעמ ןכעלדירפ םעד טָא טסָאה

 רעצינשזערעב ןייז סייפמ ידכ ,ןברק א ןעגנערב ןעמ ףרַאד -- טַאהעג ןעניז ןיא ךיא בָאה

 זיא ץכעוטנָא סָאד טָא ,רידנַאמָאק רבח, :רעטכַארבעגפיוא ןַא ,רעפטנע ךיא רָאנ ? םייוג

 ייז ןענעז טציא .ןגױצעגּפָארַא םיא ןופ סע ןבָאה ןיז ענייז .דניקרעטסעווש א סניימ ןופ

 רענטרעג יד ןיא םיא ךוז ךיא .טנעה עניימ רעטנוא ןופ ןפָאלטנַא זיא רענייא ,סעצווַאבלוב

 ןוא ,ווָארָאדָאיפ לַארענעג ,רידנַאמָאק ןיימ רימ ףיוא טקוק ."טייצ לסיב רָאּפש א ןיוש

 ."ץעידָאלָאמ, :טגָאז

 ןזיווַאב ךיא בָאה ,ץינשזערעב ןיא ןטלַאהעגפיוא ךיז ןבָאה רימ סָאװ גָאט םעד ךשמב

 טקַאהעצ זייוולייט -- תורבק יתב יד .טפעלשעצ ,ןלַאפעצ ןענעז םישרדמ יתב יד זַא ,ןעז וצ

 .ןבילבעג טשינ בושי ןשידיי ןופ זיא רכז ןייק .םיריזח ךרוד עטעיָארעצ זייוולייט ןוא

 ביילברעביא ןַא -- לדיימ שידיי א שינעטלעהַאב ןופ סיורַא טכירק ץינשזערעב ןיא קידנעייז

 ןריפ רימ ,טייהנייא רעזדנוא ןיא ןייא יז ןרעדילג רימ .בושי ןשידיי ןטעליוקעגסיוא ןופ

 ןריט ףיוא טנַאה רעד טימ ןָא טזייוו יז ןוא ךעלסעג עשידיי יד רעביא ריא טימ םוא ךיז

 עליוה יוו רעמ טשינ טרָאד ןענעז טנייה ןוא תוזוזמ עשידיי טרָאד טקעטשעג ןבָאה לָאמַא ּווו

 סָאד ןוא ךיז ןטכייפ ןגיוא ערעזדנוא .רעיורט ַא ןוא זדנוא טלַאפַאב טעמוא ןַא .רעכעל

 .ץענערג א ןָא טמעלק ץרַאה עטקיטייוועצ עשידיי

 סָאד טגָאלקַאב קרַאטש רימ ןבָאה לָאמַאכָאנ .ץינשזערעב רימ ןזָאלרַאפ סנגרָאמוצ

 טימ קירוצ ןוא ןבעל שידיי טקיטסענעג לָאמַא טָאה'ס ּוװ ,עלעטעטש ןופ טכַארּפ עקילָאמַא

 טָאה ןשטנעמ לייט רעסיורג א יו םעד ךָאנ וליפַא ,תראפתל ןעוועג ןרָאי רעקילדנעצ

 טבעלעג טרָאד ןבָאה תוחפשמ עשידיסח עכעלרע .ענרַאס ןיא טצעזַאב ךיז ןוא טזָאלרַאפ סע

 .ןברוח םעד ברע זיב םיפינס טַאהעג ָאד סעיצקַארפ עשיטסינויצ עלַא ןבָאה ךיוא ןוא

 : ןגיוא יד טימ ךוז ןוא ,רעטצנעפ יד ןיא ןיירַא ךיא קוק עלעטעטש סָאד קידנזָאלרַאפ

 ךיז טָאה רענייק רָאנ ? עלעדניק שידיי א ?עמַאמ א ?עטַאט ַא ןזייוואב ךיז טעוו רשפא

 ...טשינ רענייק ,ןזיוואב טשינ

 "טעצװָאבלוב , ךָאנ געיעג ןיא

 יד ןופ רעטנעצ רעד -- ץיווטיל ,ילוצַאי ,ץיווירק רעפרעד פונק םוצ ןרישרַאמ רימ

 טימ טנגעגַאב רימ ןרעוו ,יקציר-יקצארפ רעפרעד יד ןשיווצ ,געוו ןפיוא .סעצווָאבלוב

 טכַאלש א וצ טמוק סע .סעצווָאבלוב ענעבָארגעגנייא ןוא עטקיטסעפעגנייא ךרוד רעייפ

 .בורח לַאטָאט ןרעוו רעפרעד ייווצ יד .ןעעשנַארט ערעייז ןופ סיורַא ייז ןביירט רימ ןוא

 רימ ןכַאמ אנוש ןקיטולב ןופ ,רעבָא ,ןשטנעמ ןיא ןטסולרַאפ רימ ןבָאה טרָא םענעי ןיא

 ןביירט רימ ןוא ,ךיז טימ םוטעמוא ןופ רימ ןעמענ רַאטנעװניא ןקידעבעל םעד .רפאו רפע
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 .ןספעש ,םיריזח ,תומהב ,דרעפ :רעטנירעד ,ןשינעפעשַאב טנזיוט ַא ןופ טרָאּפסנַארט ַא

 ,ּפָא טשינ ייז ןזָאל רימ ןוא ןיירַא דלַאװ ןיא רעדלעפ רעביא ייז ןריפ רימ

 ערעייז ןיא קידנזָאלרעביא ,ענָאז רעקסווַאבלוב רעד ןופ סױרַא רימ זענעז ךעלדנע

 יד ןבענ ךרודַא רימ ןעייג רעדלעוו רעציווָארבמָאד יד ןיא .שא ןוא טיוט ,דחפ רעפרעד

 ןוא ,דָאירטָא רעציװָארבמָאד ןקילָאמַא רעזדנוא ןופ סעזַאב עניילק עטזָאלרַאפ רעירפ

 ןטרָאד .דיי רעציװָארבמָאד רעד -- ןווָאסוטַאמ ןופ עינרַאילָאמס רעטנערברַאפ רעד ןבענ

 ןטכענ יד .קיּור ןוא ךיז טימ רעכיז ןיוש קידנעייז ,ןקיטכענ ןוא לאווירפ א רימ ןכַאמ

 .טונימ רעד טימ טבעל ןעמ ,רעבָא ,ןגיוא יד ןופ ּפָא טשינ ךיז ןעוט ,תונברק ענעלַאפעג

 ןענעז ערעדנַא ,טליּפשעצ ךיז ןבָאה סעקשַאמרַאג יד ,גנַאזעג ןיא רעבירַא זיא טכַאנ יד

 זיא טייהנייא יד ןוא ןכַאװ טלעטשעגסיוא ןעמ טָאה ןטקנופ ליפ ןיא .ץנַאט ןיא קעװַא

 םעד ךרוד רימ ןרישרַאמ ,ןיײרַא גָאט ןיא טעפש .ףָאלש ןפיט ַא ןיא ןלַאפעגקעװַא רעטעפש

 רעפרעד יד ןשיווצ .עינעשטָארמַאז ףרָאד םוצ ןעמוקוצוצ ידכ ,דלַאװ ןקירָאי-טרעדנוה

 טכַארבעגמוא ןעמ טָאה ,1920 רָאי ןיא ּוװ ,טרָאד ,ךעלגרעב םורַא ,עינעשטָארמַצז-עיָאטָאלָאז

 ךיז לַארענעג רעד טסייה ,תוינערופל ןכומה טרָא ןַא זיא'ס ןוא ןדיי רעציװָארבמָאד יירד

 -מוא יד ןוא דלַאװ רעצנַאג רעד לייוו ,ןקוקמורַא טוג ךיז ,ןעור ןביילב ןוא ןקיטסעפנייא

 ןוא .ןעגנורעיול ןייז ָאד ןענָאק סיוועג ןוא סעצווָאבלוב טימ טלופרעביא ןענעז טנגעג

 רעזדנוא ןיא רעכיז ןענעז רימ ןוא רעדיל טגניז ןעמ ,סעקשָאמרַאג יד ךיז ןליפשעצ רעדיוו

 זיא יז ןוא ליוק ַא לדיימ עשידיי עשיטעיווַאס סָאד טּפַאכ ,גנילצולּפ רָאנ .חוכ ןקיטכעמ

 ."!רעוועג םוצ, : לעפַאב רעד טמוק סע ןוא םרַאילַא ןַא טרעוו סע .טעדנּוװרַאפ ןיוש

 סעקינליגָאמ רעינעשטָארמַאז יד ףיוא ,עװַאטסַאז ןייא ןיא זַא ,ריווועג ןרעוו רימ

 ןענעז רימ זַא ןוא ,"ָאקשושטשָאק, דַאירטָא ןשיליופ ןופ תונברק סקעז ָאד ןיוש ןענעז

 ןעייג סע עכלעוו ךָאנ ,סעצווָאבלוב רעטנזיוט ןופ הנחמ רעסיורג ַא ןופ טלגנירעגמורַא

 טנדָאלַאב סעסקיש ןוא םיצקש ,םורַא רעצינשזערעב ןצנַאג ןופ םייוג עלַא יד טָא טימ

 טוג טימ אקוד סעדנַאב עטנפָאװַאב יד ןעייג טשרע וצ .סעלדיוו ענרעזייא ןוא קעה טימ

 עדליוו ללח ןיא ךיז ןגָארט סנטייוורעדנופ .בר-ברע רעד --- ייז ךָאנ ןוא ,רעוועג שטייד

 טלמוטעצ רימ ןרעוו הליחתכל .וו .זַא .א *!טרעמס .ַאנומָאק-ָאדישז; : ןעיירש עלַא .תולוק

 ןיע ףרהכ ,רעבָא .רעייפ ךיז טיש סע עכלעוו ןופ הנחמ רעסיורג ַאזַא ףיוא ןקוק ןופ

 רעזדנוא .רעוועג-ןישַאמ ינימ לכ ןוא רעפרַאוונענימ ,סעקטַאמרַאה ערעזדנוא ןיוש ןטעברַא

 תונמחר א רימ זיא'ס יו טעמכ .ןסַאמ עטכידעג ערעייז ןיא טיוט ךיילג טייז יירעסיש

 ךיז טגייל ,ברחנו הלכ טרעוו עסַאמ עטציירעגפיוא ,עטעשויעצ ַא יוו ןקוק וצ ןרָאװעג

 ןעמוק ןעיורפ רעטרעדנוה ליפ .ןדלַאוועג ןיא ןיא ןשינעצכערק ןיא דרע רעד ףיוא סיוא

 רוועעג רעייז ףיוא ןעלמַאז רימ .טנעה ערעייז ןיא סעלדיוו ענרעזייא יד קידנטלַאה ,םוא

 .תונברק ערעזדנוא ןוא

 רעינעשטָארמַאז ןוא רעיַאטָאלָאז ןבָאה ,ןזיוועגסיורא רעטעפש ךיז טָאה סע יוו

 -יטרַאּפ עשיליופ סקעז יד טעגרהעג סע ןבָאה ייז ןוא ףירגנָא םעד טימ טריפעגנָא םייוג

 ןקידעֿבעל רעייז ןוא רעפרעד עדייב יד טָא ןדנוצעגרעטנוא עקַאט ןבָאה רימ .רענַאז

 ןטיילגַאב ,ןירָאה ךייט םוצ טזָאלעגקעװַא ךיז ןוא טלמַאזעגפיוא רימ ןבָאה רַאטנעווניא
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 עינעינידעיִאס ס'אמגעיב טימ רימ ןלייט ןעייפָארט יד .םָארדָארעַא םוצ ןטייהנייא יד

 ןָאילַאטַאב ןייא .לאווירפ א רימ ןכַאמ סערָאטוכ רעשטיניטיל ייב ,דלַאװ ןופ דנַאר ןפיוא ןוא

 ידכב ךייט ןרעביא עווארפערעפ א ןייא טנדרָא ןוא ךייט םוצ קעװַא טייג זדנוא ןופ

 טרעדנוה יירד ַא -- חרזמ ףיוא קעווַא ןרישרַאמ ייז ןוא רעבירַא ןענעק ןלָאז ןטייהנייא יד

 ןבָאה רימ יוו ,טרָא ןפיוא ןשטייד יד טימ ןפמַאק יד ךָאנ .ףיט רעד ןיא רעטעמָאליק

 ,ריטס ךייט םוצ קירוצ עינעינידעיָאס-װָארָאדָאיפ יד ךיז טרעק ,ןבירשַאב רעירפ ןיוש

 טפיוהרעביא ,סעבַאגפיוא ערעווש רָאפ ודנוא ןעייטש ָאד .רעדלעוו רעקציסַאל יד ןיא

 .ןצכעוטפיוא עלַא יד ןופ וורענ רעד ןדיי ןענעז רעדיוו ןוא רעטקַארַאכ עיסרעוויד ןופ

 לכה"ךס רעד זיא סָאװ

 רעשטיוועשטיראווס רעד תעב ,םָארדָארעַא ןופ קירוצ רעטעפש םישדח טימ קידנעייג

 יד ןוא קירב א ןירָאה ךייט ןרעביא ןגיילרַאפ ,עדנעמָאק ןייז טימ יקצעלאג לואש דיי

 -רעד ײמרַא עטיור ערעלוגער יד ןוא ךייט םעד גנירג ןריסרָאפ ןדַאירטָא אמגעיב עלַא

 עיצנַאטס דלַאװ רעד ףיוא עיניל-ןַאב יד ןייגרעבירַא םייב ,רַאפ טמוק ,ךיז טרעטנענ

 ןוא ןבייל יוו ןפמעק ןדיי ערעזדנוא .תונברק ןלַאפ סע ןוא ףמַאק רערעטיב ַא ,"עליב,

 .רענַאזיטרַאּפ יד ןופ טייז רעד ףיוא זיא ןוחצנ רעד

 ןגָאירַאפ ןכָאנ ןיוש ,גנורעקלעפַאב עקיטרָא יד זַא ,אזַא זיא לכה-ךס רעד רעבָא

 ויא דיי רענעבילבעגנבעל רעדעי ןוא ןדיי יד וצ טמיטשעג ךעלטנייפ זיא ,ןשטייד יד

 ענעמוקעג ,עטמַאַאב ערעכעה ןוא ערענעלק ,ןסור יד ךיוא .ןרָאד ַא ןגיוא ערעייז ןיא

 רעמ טשינ זיא טנייה; :רעטרעוו עכלעזַא זדנוא ראפ ןבָאה ,ענווָאר ןייק ,רעטנעצ ןופ

 .*ענישטנַאזיטרַאּפ

 גנואיירפאב רעד ךָאנ דלַאב ענװָאר ןיא

 ןרָאירטָא עלַא יד ןוא ,רעדלעוו רעקציסאל רעביא טזָאל עינעינידעיָאס-וװָארדָאיפ יד

 ,רימ .לַאנַאק-יקסניגוב םוצ ךיז טיצ סָאװ גנוטיירפשסיוא-ןפמוז יד ןיא קעװַא ךיז ןעיצ

 ןענעז עכלעוו ,ןדיי רעציװָארבמָאד ןוא רעקינרעס ךעלטשער יד ,רעפמעק עשידיי יד

 געוו ןיא סיוא טמוק סע ןעוו ןוא .טימ ךיז ןעיצ ,ןטייהנייא יד ןיא טרעדילגעגנייא

 קרַאטש ןדיי יד ןענעז ,סעצווֶאסַאלוו יד ,רעטעררַאפ יד ןגעק ןפמַאק ענעטַא ןעמענוצפיוא

 ןוא רעטעררַאפ יד ןופ המקנ ןעמענ ,קנילפ ךיז ןריטנעירָא ,טוג ןרירווענַאמ ,וויטקַא

 סערעזָא רעילַאקערעפ יד ןשיווצ ךיז רימ ןביילקרַאפ ףוסבל .ּפָא קידנעטש ייז ןסיוטש

 וצ ןטקַא-עיסרעוויד ףיוא רימ ןעייג טקנופ םענעי ןופ .ןכָאװ 6 טרָאד ךיז ןעמאז ןוא

 ןענעז גנומענרעטנוא רעדעי ןיא .ןענָאזינרַאג עקסייצילָאפ ןוא עשטייד עקימורַא עלַא

 עכיוה יד עכלעוו רַאפ ןוא קיטנעק ןענעז סע ןטאט סנעמעוו ,ןדיי ערעזדנוא טקילייטַאב

 זדנוא ןוא ןעגנונעכייצסיוא ןעמוקַאב זדנוא ןופ ליפ .רַאבקנַאד זדנוא זיא טפַאשרעריפנָא

 ,גנואיירפַאב ןופ גָאט רעד ןעמוק טעוו סע ןעוו זַא ,ןוא זדנוא ןגעוו טסייוו ןעמ זַא ,ךיז טכוד

 עשטייד יד זדנוא ןקעדטנַא םייתניב .סמערָא ענעפָא טימ ןעמונעגפיוא ןרעוו רימ ןלעוו
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 רעדלעוו עלעקנוט ענעי ןזָאלרַאפ וצ זדנוא טגניווצ ערעייז עיצַאיװַא יד ןוא ןענָאיּפש

 זדנוא ןעילפ ןענַאלּפָארע עשטייד ןוא ,שטשיוועגינ ןייק ןעייג רימ .סערעזָא עצרַאווש ןוא

 טרעוו ערדַאקסע רעייז ןוא ןענַאלּפָארע ייווצ ּפָארַא רימ ןסיש דלַאוו ןטכידעג א ןיא .ךָאנ

 -רעסבָא רעייז ןופ סיורַא ךיז ןשטילג רימ .קעווַא עלייוו א ףיוא ךיז טיצ ןוא טלמוטעצ

 -רַאפ ןגיל רימ ןוא טייצ לקיטש ַא ּפָא טפיול סע .דלַאװ ןיא ןייא ךיז ןבָארג ןוא עיצַאוו

 .עטעיַאט

 זיא רעדלעוו רענַאמוצ יד ןיא ןוא ענוװָאר וצ רימ ןרישרַאמ גָאט ןסיוועג ַא ןיא

 רעבירַא -- ייז ןשיווצ ןוא ןשטנעמ ליפ ןרילרַאפ רימ ןכלעוו תעב ףמַאק רעכעליורג ַא

 טייח ןוא רעציװָארבמָאד םוא ךיוא ןעמוק טכַאלש רעד ןיא .תונברק עשידיי קיצנאווצ

 םעד ןגָאירַאפ ןכָאנ גָאטרַאפ א ןיא .ןעמונעגנייא רימ ןבָאה ענווָאר רעבָא .ייז ןשיווצ זיא

 סָאװ ןדייטעלעקס עכעלגעוואב עכעלטע סַאג רענלָאקש ףיוא רימ ןענעגעגַאב ,שטייד

 ןלָאװשעג ןענעז עלַא .לוש רעסיורג רעקידבורח-טשינ רעד םורַא ןבילקעג ךיז ןבָאה

 ןעוועג ןענעז ןשינעפעשַאב עכעלקילגמוא קילדנעצ רָאּפ יד טָא .ץערק טימ ןטָאשַאב ןוא

 ןוא טנייוועג ,ייז ףיוא טקוקעג ןבָאה רימ .םוטנדיי רענווָאר םענייש ןופ לטשער סָאד

 דנַאטשמיא טשינ ןענעז -- םיטויפ ןוא תוחילס ,תוניק ,ס'הכיא עלַא :ךיז וצ טגָאזעג

 זדנוא טימ זיא סע סָאװ םעלַא םעד רעביא רעצ רעזדנוא ,ןייפ רעזדנוא ןקירדוצסיוא

 .ןעשעג

 ןערב טימ ,רעפייא טימ ךוז ןגָאלש רימ

 ,סעצווָאבלוב יד ןליטשנייא רימ ןעייג ,ענווָאר ןרעבָארעד ןופ שדוח םענעי ןיא

 רעקווָאלַאפַאר ןבענ ךרור ןעייג רימ .ריטס ךייט םעד םורַא טרירטנעצנָאק ןענעז עכלעוו

 .סיוא טוג ךיז ןענייוו ןוא רעבירג יד םורַא ןעלגניר ,ןדיי ,רימ .םירבק-רעדירב עשידיי

 ןיא ךיז טליוו ,רעפלעה סרעלטיה עטקעריד יד ןענעז סעצווָאבלוב יד זַא ,קידנסיוו

 םורַא רעפרעד יד ןיא ןוא וואשטאפאס ףרָאד ןיא .המקנ ייז ןופ ןעמענ ףמאק ןקיטציא

 .תוחוכ עטנפָאוואב עטריזינַאגרָא ערעייז ףיוא ןָא ךיז רימ ןסיוטש ,םיא

 ךיוא יוו ,ןדיי רעקינרעס ןוא רעציוװָארבמָאד עלַא טקילייטַאב ןענעז ףמַאק םעד ןיא

 טימ ךיז ןגָאלש רימ .םוטנדיי רעסעילָאּפ ןוא רענילָאװ ןופ ןדיי עטנפָאוואב ךעלטשער

 ןיא לייוו ,רענַאזיטרַאּפ עשיסור יד ןופ ןרָאצ רעד ךיוא זיא סיורג .ןערב טימ ,רעפייא

 -טיור טעדרָאמעג ןוא ןלַאפרעביא טכַאמעג סעצווָאבלוב יד ןבָאה געט עטצעל יד

 סעירעס יד רעטנוא ןוא קינַאּפ ןיא ןלַאפעגניירַא ךיילג ןענעז סעצווָאבלוב יד .רעיימרַא

 ,רעפרעד ערעייז רעטנוא ןדניצ רימ .יורטש יוו ךיז ייז ןגייל ,רעוועג ינימ לכ ןופ ןליוק

 ,רימ .ןביירשַאב וצ רעווש טושפ זיא רַאמשָאק םעד טָא .ןעמַאלפ ןיא קעװַא טייג ץלַא

 עפורג ןייז טימ ווָאגובא .זדנוא טימ טכַאמעג ןבָאה ייז סָאװ ךיז ןענָאמרעד ,ןדיי עלַא

 רימ ןעייטש טָא .ךיז ןטייב סעירעס יד ןוא ףמַאק ןיא רעטשרע רעד ךיוא טציא זיא

 רעטכידעג ַא ףיוא גנוטכיר ןייא ןיא ןסיש רימ ןוא ווַאלרעפ ,סעקצאצ ,לזנעג : ןעמַאזוצ

 .ןליוק ערעזדנוא ןופ לגָאה ןרעטנוא טלַאפ ןוא זדנוא ףיוא ךיז טסייר סָאוו עדרָאה
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 ,סיורָאפ ךיז ןסייר רימ .ןטייווצ םעד רענייא ןֶא ןרעוו ןוא ךיז רימ ןטיירפשעצ טָא
 ןיא .טיוט ןוא רעייפ ןעייז ןוא ןעיירש עלַא ןוא ןסור ןוא ןדיי רעקינרעס טימ ןעמַאזוצ

 עגנַאל ,ןריּפַאּפ ןוא ןשיילפ ינימ לכ טימ ןָארכס ַא ןרעייז רימ ןקעדטנַא לגנַארעג םענעי

 רעד טָא .רענַאזיטרַאּפ ןוא ןקַאילָאּפ ,ןדיי טקינייפרַאּפ ןבָאה ייז ּווו רעטרע ןופ תומישר

 ןיא ןברוח א טכַאמעגנָא רימ ןבָאה טכַאלש רעד תעב .עווקסָאמ ןייק קעװַא זיא וויכרַא

 -ראפ ענעגייא לָאצ עסיורג א טריפעג ךיז טימ ןבָאה רימ רעבָא ,ןעייר עקסווָאבלוב יד

 ןבָאה רימ ןוא ,תומשנ ערעייז טכיוהעגסיוא געוו ןיא טָאה לייט ַא עכלעוו ןופ ,עטעדנּוװ

 ,טקידרעַאב ייז

 לעוואק ןעיײרפַאב סָאד

 ךרוד ןעייג רימ .לעװָאק טָאטש יד שטייד ןופ ןגָאלשּפָא ודנוא ןעמ טקיש טציא

 קילָאמַא ןַא -- עשטשישזָאר ןייק ןָא ןעמוק רימ ןוא ןייר-ןדיי ןענעז סָאװ ךעלעטעטש

 ןוא םירחוס ,ןטסידנוב ןוא ןטסינויצ ,םיליכשמ ןוא םידיסח טימ עלעטעטש שידיי

 רכז ןייא ָאד זיא ןעמעלַא ןוא ץלַא ןופ .ןעמָארק ןוא ןלימ עשידיי עסיורג .רעטעברַא

 טנעה-םינהכ עטיירפשעגסיוא ןוא תויתוא עשידיי יד טימ תובצמ-ןרַאוטָארט יד -- זיולב

 יד זַא ,ןרָאוועג טלוב ןוא רָאלק לָאמַאכָאנ זיא זדנוא .ּפָארַא רענייטש-הבצמ יד ןופ

 רעזדנוא ךיוא זיא לעווַאק רַאפ טכַאלש םעד טימ .עדנע וצ ןעמוקעג זיא טלעוו עשידיי

 .עדנע וצ ןעמוקעג טײקיטעט-רענַאזיטרַאּפ

 סעקצַאצ הדוהי ןופ גנולייצרעד יד .ד

 ...םריזינַאגרַא ןעוועג ןטלַאװ רימ ןעוו

 תוצע ןייק ןוא ,לגניי א ןעוועג ךָאנ ךיא ןיב ָאטעג ןיא *?ןדער וצ ָאד זיא סָאוו,

 טָא ןטלָאװ ,טריזינַאגרָא ןעוועג ןעמ טלָאװ יאוולה .טגערפעג טשינ רימ ייב ןעמ טָאה

 .ןטינשעגסיוא ןעוועג טשינ זדנוא ןשטייד ןוא ןקַאילָאּפ ,רעניארקוא : רעדרעמ עלַא יד

 ףיוא קידנקוק ,ךעלטעטש עשידיי עטקידיילעגסיוא יד רעביא קידנעײגמורַא ,טציא לייוו

 טסָאקעג טשינ ןפליהעג ענייז טימ שטייד םעד ןבָאה סָאװ םירבק-רעדורב עשידיי יד

 רענַאיטרַאּפ רעד טימ ךיילגרַאפ ַא ךרוד ריפ ךיא זַא ,טציא ,ןרעייז ןבעל ןייא ןייק

 ךיא סייר ,תולבנ-םיגורה רעטנזיוט ליפ רעדרעמ יד טסָאקעגּפָא טָאה סָאװ ,טייקיטעט

 סקיב םענעטינשעגּפָא ןטשרע ןיא ךיז ןָאמרעד ךיא .סורדרַאפ ןופ ּפָאק ןיימ ןופ רָאה יד

 עלַא ןיא ךיז ןָאמרעד ךיא ,ןרעוו טיירפַאב ןזיב ,יוג ַא ןופ ןעמוקַאב בָאה ךיא סָאװ

 .סעדנַאב עשיניַארקוא עדליוו יד טימ ייס ןוא ןשטייד עקידהוואג יד טימ ייס ,ןשינעגעגַאב

 ןיינ ןיא ,ייז ןבָאה -- רעוועג ָאד זיא טנעה ערעזדנוא ןיא זַא ,טליפרעד ןבָאה ייז ןעוו

 ןופ רימ ןבָאה ,ןפמַאק וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו ןוא .ןגיוצעגקירוצ ךיז ,ןלַאפ קיצניינ ןוא

 רעייז תעב ןיוש .זדנוא ןופ ןעמונעג ןבָאה ייז יוו ,רעמ קיכַאפריפ םיגורה ןעמונעג ייז
 זדנזא ןגעקטנַא טייטש ,סַאג רעיינ רעד ףיוא ,ץיװָארבמָאד ןיא ,זדנוא ךָאנ געיעג ןטשרע
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 יד זיב ּפָאק ןופ עטנפָאװַאב ,רעדרעמ-ןטנַאיצילָאּפ ןוא ןשטייד ןָאזנרַאג רעצנַאג רעד

 טכעלש טימ ךעלגניי רעציװָארבמָאד עכעלטע ? ןעוועג ןַאד רימ ןענעז רעוו ןוא .סיפ

 רָאנ ,טנעָאנ וצ טשינ ןעייג ,ןָא טשינ טלָאמעד זדנוא ןפיירג ייז .טנעה ערעזדנוא ןיא רעוועג

 רעיינ רעד ןופ קע םוצ ןסיש ןוא זדנוא ןופ רעטעמָאליק ַא ,לימ סנאמראב ןבענ ןעייטש

 ,סָאג

 עיָאנרָארָאה ןופ ןשטייד יד סױרַא ןסיוטש רימ

 יד ןסױטשסױרַא זומ דַאירטָא רעזדנוא זַא ,סולשַאב א טלַאפ ,גָאט א םענייא ןיא

 עסיורג ץנַאג ַא זיא לָאצ רעייז זַא ,טסוװעג ןבָאה רימ .עיִאנדָארָאה לטעטש ןופ ןשטייד

 געוו םעד ייז ןטיה ןטָאד ערעייז ןופ ןוא טקיטסעפעגנייא טוג ןטרָאד ןענעז ייז זַא ןוא

 ,טרָא םוצ ןעמוקוצוצ ידכ ןוא ןריפסיוא רימ ןזומ סולשַאב םעד רעבָא .קסניּפ---ןילָאטס

 רע יוו ףמַאק םעד ןגיוא יד ראפ ךָאנ ךיא עז .דלעפ ןפָא לקיטש ַא ןכירקכרודַא רימ ןזומ

 ...ןעמוקעגרָאפ טנייה טלָאװ

 ,זדנוא ףיוא רעייפ ךיז טיש ןטָאד עשטייד יד יד ןופ יוו גָאט רעטירד רעד ןיוש זיא סע

 ןסיירכרודַא ,ןכירקסיורַא ןוא עירעליטרַא רעייז טימ ןקעד טנָאקעג ךיז ןטלָאװ ייז

 ערעייז ןיא ןגיל רָאנ ,טשינ סע ןעוט ייז רעבָא .ןגָאירַאפ זדנוא ןוא ,גנולגנירמורַא רעזדנוא

 ןעוט עשז סָאוו .תונדחפ רעייז ּפָא ןצַאש ןוא ךיז ןריטנעירָא רימ ...ןסיש ןוא סנבורגצוש

 -נענימ ןוא עירעליטרַא רעקידנטיידַאב טשינ ךרוד טקעדעג רעטנוא ןכירק רימ ? רימ

 ךיילג .ןטַאנַארג-טנַאה טרעדנוה עכעלטע טימ ןטאד ערעייז ןטישרַאפ ןוא ,סרעפרַאװ

 טימַאניד טימ ןוא ןדיי רעציװָארבמָאד ןוא רעקינרעס ןיהַא ךיז ןעלקייקרעד םעדכָאנ

 ייז ןזָאל רימ ּוװ לקניוו םוצ ןפיולטנַא ייז .ןשטייד טימ טָאד ןייא ןסירעגפיוא טרעוו

 זקינייר ןוא סיורַא ךיז ןעיצ ייז ןוא ןסיש וצ ףיוא טשינ ןרעה רימ רעבָא ,יירפ טשרמולכמ

 ייס ,םורַא ןצנַאג ןופ ןטידנאב יד ייס טשַאררעביא טָאה ףמַאק רעד טָא .עיאנדָארָאה ּפָא

 ןדלעה ןעוועג ןענעז ייז ,תמא .קיּור ךרוד טייג טייצ לקיטש ַא ןוא סעצווָאבלוב עדליוו יד

 טלָאמעד ,רעדניק ןוא ןעיורפ ,םינקז עזָאלצוש עקטסַאּפ ןיא טרַאנעגנײרַא ןבָאה ייז ןעוו

 ףיוא רעגניפציפש יד טימ סעקשטנעה עסייוו ןיא ,עטצופעגסיוא ןענַאטשעג ייז ןענעז

 יד -- תונברק ערעייז ףיוא טקוקעג קידהוואג ןוא ןטַאמָאטיוא יד ןופ רעסעלש יד

 ןעוועג םזידַאס רעייז זיא ןַאד .ןדיי עטלמוטעצ ןוא ענעפלָאהַאבמוא ,עטרעגנוהעגסיוא

 -סיוא ןבָאה עכלעוו ןדלעה יד טָא ףיוא ןסָאשעג ןבָאה רימ ןעוו רעבָא ,טצענערגַאבמוא

 ןוא עיָאנדָארָאה ,ענשטאראמ ןוא קינרעס ,ןילָאטס ןוא קסניפ ןיא ןדיי יד טעליוקעג

 .הפירש א ןופ זיימ יוו ןפָאלטנַא רעדָא ןלַאפעג ייז ןענעז ,קצָאסיװ

 ענװַאר ןייק ךיז ןפיירניירַא סָאד

 ןפיוא ,ײמרַא רערעלוגער רעייז טימ ןפמַאק יד ןופ לכה-ךס רעד ןעוועג זיא סָאד

 ןעוו ,1941 רָאי ןיא ןדלעה ןעוועג ןענעז ןשטייד יד .טיבעג רעקווָאלַאפַאר ןיא ,ריטס ךייט

 ןגָאלשעג ןבָאה ןסור יד ןעוו ,1944 רָאי ןיא ,טציא ןוא ,ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה ןסור יד
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 טריטסיזקע טלָאוו'ס ןעוו ןוא ,ךעלעמעל ענעקָארשעצ יוו ייז ןענעז .סיורָאפ טרַאּפשעג ןוא

 .קידמיואמ ױזַא ןעוועג טשינ ןברוח רעד רעכיז טלָאװ ,ץושטסלבעז רעשידיי ַא

 ןיא ,ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאפ יד ןעוו טַאהעג ךיא בָאה עיצקַאפסיטַאס ןוא המקנ

 -עגנָא ןבָאה רימ .סַאג רענלַאזקַאוו ךרוד ענווָאר ןייק ןסירעגניירַא ,ףמַאק ןופ ףיולרַאפ

 עשטייד רעביא ןטערטעג ,טגָאיעג ,ןסָאשעג ןבָאה רימ .ןפָאלטנַא ןענעז ייז ןוא ןפירג

 ןוא .םערוטש ןיא זָארג יזו ךיז ןגייל רעייז ,גוצקירוצ רעייז ןעזעג ,םירגּפ ענעסירעצ

 ,רעקינרעס -- !רעגעי יד !רעגעלש יד !רעסיש יד ןעוועג סע ןענעז עקַאט רעוו

 ...ןדיי רעשטיוועינַאמ ןוא רעקוװָאלַאפַאר ,רעציװָארבמָאד

 ענערָאפעגנָא ,עטמַאַאב יד דצמ ךיוא ןוא גנורעקלעפַאב רעקיטרָא דעד דצמ האנש יד

 -פיוא לסיב א שטָאכ ןענָאק ךיז לָאז דיי ַא זַא ,טכעלגעמרעד טשינ ןבָאה -- דנַאלסור ןופ

 ,עקנַאזיטרַאּפ ןיא םישעמ עשידלעה ערעזדנוא עלַא ץָארט .ערעדנַא יוו ,טרָא ןפיוא ןטלַאה

 .טנעמעלע ןדמערפ א ףיוא יוו טקוקעג רעדיוו זדנוא ףיוא ןעמ טָאה

 (* ...ןשטייד לסיב 8 ןגיילקעווא שטָאכ זיא עיצינומַא טימ ןַאב ןייק טשינ ביוא

 ןיא .הפוקת:רענַאזיטרַאּפ רענעי ןיא שפנ תריסמ ןגעוו ןטנעמָאמ רָאּפ ַא ךָאנ טָא ןוא

 ,עיסרעוויד ףיוא ןדיי עטנפָאוואב רעציװָארבמָאד עפורג ַא טייג ,1943 רָאי ןופ יִאמ שדוח

 טימ ךיוא ןעייג סע .ץעינינול--ץיװָארבמָאד :עיניליןַאב רעד ןופ טינשּפָא םעד ףיוא

 -ַארבמָאד ןענעז ,שרַאמ םעד טָא ןופ רערירווענַאמ יד ,רענעמכַאפ יד רעבָא ,םייוג עכעלטע

 רענייא ןבעג גנוטכַא ךיוא ןזומ ןדיי יד ןוא עניילק ןייק טשינ זיא עּפורג יד .ןדיי רעציוו

 םישדח יד לייוו ,ןסור ענעגייא יד ךרוד ןסָאשעגרעטנוא ןרעוו וצ טשינ ןטייווצ ןפיוא

 -עגמוא ןענעז'ס ןוא ,ןעייר-רענַאזיטרַאּפ יד ןיא עקידרקפה ןעוועג ןענעז לירּפַא-ץרעמ

 -ידַאלװ יירד יד .רענַאזיטרַאּפ עשיסור יד ןופ טנעה יד ןופ ןדיײ:רענַאזיטרַאּפ ןעמוק

 ןיא םוא ןעמוק ,ןיז סרעשטַאניכ םעד למהרבא ןוא לירַאב ,קַאּפעלש :ןדיי רעצרעמ

 ןוא ,טקעטשרַאפ ןעמ טגיל געט ריפ .םירבח עשייוג ערעייז ןופ ןליוק יד ןופ טייצ רענעי

 ,טכַאנ רערעטצניפ ,רענרומכ רעד ןיא ,ףוסל ןוא .פיסַאנ-ןאב םוצ ןייגוצ טשינ ןָאק ןעמ

 ןעיצ םוצ רונש א טימ עבמָאב עוויטימירפ ַא קעווַא ןגייל ןוא רעטנוא ןדיי יד ךיז ןקור

 רימ ןוא ןָא טשינ טמוק ןאב םוש ןייק רעבָא .ענימ רעד ףיוא ףיורַא טעוו ןַאב יד ןעוו

 .המקנ ןופ סנ סָאד טעשעג ןאד רָאנ .קיורמוא ןרעוו

 .עיצינומַא טימ ןאב ַא ןייגכרודַא טפרַאדעג טָאה ,ןזיוועגסיורא רעטעפש ךיז טָאהיס יוו

 ןלופ ריא ןיא ,זיא עיניל-ןַאב יד טיה סָאװ ןאמ 60--50 ַא ךרעב ,ןשטייד עדנעמַאק יד

 ןייק ָאטשינ זיא סע יצ ןוא ,קיור זיא'ס יצ ,ןעז ןוא ןרילָארטנָאק סיורַא ,לעטשנעמַאזוצ

 רעטכידעג רעד ןיא ןגיל רימ .ךרודַא לָאז עיצינומַא רעד טימ ןאב יד זַא ,גנורעטש

 ךיז ןרעטנענרעד סיפ עטלוויטשַאב יוו ןרעה ןוא פיסַאנ ןופ טייוו טשינ ,שינרעטצניפ

 יד .טייז רעצינינול ןופ ךיוא ןוא טייז רעציװָארבמָאד ןופ :ןעגנוטכיר עדייב ןופ

 .לזנעג סחנפ ןוא סעקצַאצ הדוהי ךרוד טלייצרעד ןרָאװעג זיא טנעמגַארפ רעקיזָאד רעד (*



 1 ןלייצרעד רענַאזיטרַאּפ

 טלָאװ ןעמ זַא ,ךיז ןשיווצ טסעומשעג ןוא ענימ רעד ףיוא ןענַאטשעג זיא ךַאװ עשטייד

 רעציװָארבמָאד רעד .ןטייז יד ןרילָארטנַאקכרוד ןוא פיסַאנ ןופ ץייגפַארַא טפרַאדעג

 טָארד יד יצ ַא טיג ,פיסַאנ ןופ רעטעמ ןעצ ַא ,רונש קע םייב קידנגיל ,טייח ,רענשזריק

 ןענעז סעוואנאק יד ןיא קידנגיל ,רימ .ךעלקיטש ףיוא ןסירעצ ןרעוו ןשטייד עלַא ןוא

 ןיוש זיא עיצינומַא רעד טימ ןַאב יד .עצנַאג סיורא ןענעז רימ רעבָא ,ןרָאװעג ןטָאשרַאפ

 ..ץעינינול ןיא ןייטש ןבילבעג

 ןיא זיא ,שטיווֶאקיבויל ןבענ לקירב-ןַאב סָאד :טנעמָאמ רעטייווצ ַא זיא טָא ןוא

 ןייק טשינ טגייל ךַאװ יד .עיצַאטס רעציװָארבמָאד רעד ןופ טייוו טשינ ,דלעפ םענעפָא

 ' במָאד ,רימ ,רעבָא .ןעשעג טשינרָאג ןָאק טרָאד זַא ,רעכיז זיא יז .טשינ סע טיה ןוא טכַא

 רימ ןכירק ,טכַאנ ַא רענייא ןיא ןוא ,לקירב סָאד טָא קנַאדעג ןיא ןעמענ ןדיי רעציווַאר

 גוצ ַא ןָא טמוק סע .ענימ עקרַאטש ַא קעווַא ןגייל ןוא ןגעוומוא ןוא ןגעוו ךרוד רעטנוא

 יד .טפול רעד ןיא טילפ ץלַא .עיצינומַא ןענָאגַאוו טימ טשימעג ,ןטַאדלָאס טימ

 ןבָאה רימ רעבָא .םורַא ןצנַאג םעניא דרע יד שזַא טנערב סע ןוא ףיוא טסייר עיצינומַא

 ַא ,זָאנ רעד רעטניה שממ ,טלמוטעצ עקַאט זיא שטייד רעד .ןגלָאפ ערעטיב טַאהעג ןַאד

 ןכַאמ סעצווָאבלוב יד רעבָא ,ןברוח ַאזַא ןעוועג םרוג רימ ןבָאה ,ןָאזינרַאג ןופ רעטעמָאליק

 רעדלעפ ,רעדלעוו יד רעביא םורַא ןעייג ןכַאוו ערעייז ןוא ןגעוו עלַא ףיוא ןעגנורעיול

 ןטסולרַאפ ןבָאה ןוא ייז טימ ןפמַאק ףיוא ןעמענ רימ .ןפַאכ זדנוא ןזומ ייז ,ןפמוז ןוא

 ןוא דָאר-ףושיכ א ןיא יוו םורַא ךיז רימ ןעיירד עקנַארק ןוא עקירעגנוה .תושפנ ןיא

 .עקירעזדנוא וצ ,דלַאוו םוצ טגנַאלרעד ןבָאה רימ סָאװ םיוק

 טימ טקנַאדעגּפָא זדנוא ןעמ טָאה טייקיטעט רעקידשפנ-תריסמ רעד טָא ראפ

 רעזדנוא ייס ןוא תונברק ערעזדנוא ייס ,ןגייוושרַאפ ןצנַאג ןיא זדנוא ןלעוו טימ ןוא האנש

 ,טעברַא

 עזאמלפרַאפ עיניפ ןופ גנולייצרעד יד .ה

 רָאדיס ןלזג םעד טפאכעג

 ןטַאטליורג ןופ טשַאררעביא גָאט ןדעי רעוו'כ ןוא רעטלמוטעצ א םורַא עקנָאלב ךיא

 -- םעד ןוא םעד ,ןדיי טעגרהעג ייז ןבָאה ןטרָאד ןוא ָאד .םייוג עשימייה יד ןופ

 ןעוועג ךיוא ןיוש ןיב ךיא .שטייד םוצ ןבעגעגרעביא ןוא טקינייפעג ,ןגָאלשעג ןוא טפאכעג

 ךיא ןיב ףוסבל .ייז ןופ טשטילגעגסיורַא ךיז םיסנ טימ ןוא טנעה ערעייז ןיא טעמכ

 רימ .וויטקַא קרַאטש ןענעז עכלעוו ןדיי עטנפָאוואב ןשיווצ ןרָאװעג טרעדילגעגנייא

 רימ .סעינרַאילָאמס טנערברַאפ ,ןענָאזינרַאג-ייצילֶאפ עניילק טנפָאווטנַא ןיוש ןבָאה

 ןוא זדנוא רַאפ ןרעטיצ ייז .תואובת עטביורעגנָא ןריפ סָאװ ןטרָאּפסנַארט יד ןָא ןפיירג

 ןיא ָאידַאר רעזדנוא וצ עירעטַאב ַא טלעפ לשמל טָא .טריזָאמרָאט זיא גנוגעווַאב רעייז

 יד .םיא ייב ןעמוקַאב וצ סָאד ידכ רעעזפיוא-דלַאוו רעינדור םוצ רימ ןעייג .דלַאוו

 וצ ידכ ןסיורד ןיא שינרעטצניפ רעד ןיא ייטש ךיא ןוא בוטש ןיא ןיירַא זיא עפורג
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 "נענרעד סָאװ טירט ךיא רעהרעד גנילצולּפ .לַאפרעביא ןטרַאוורעדמוא ןַא ןופ ןטיהרַאפ

 ,ןביילב ןייטש, :סיוא יירש'כ ןוא סקיבידגַאי עקירערייווצ ןיימ ןָא לעטש ךיא .ךיז ןרעט

 טימ ךיז ןענעגעגַאב ייז זַא ,קידנעניימ ,עקידנעמיקנָא יד .*!ךיוה רעד ןיא טנעה יד

 .טנעה ענעביוהעגפיוא טימ ןייטש ןביילב ןוא ןגלָאפ ,ײצילַאּפ רעדָא ,ןשטייד רעציווַארבמָאד

 ןבָאה רימ .ןעגנורּפשעגרעטנוא זיא ןוא ףור ןיימ טרעהרעד עפורג יד טָאה בוטש ןיא

 רעטסווואב ַא ,טנַאדנעמָאק רעייז טימ ןטנַאיצילַאּפ רעקצַאסיוו יד טלגנירעגמורַא

 הדומ טָאה רזכַא רעד טָא .טכוזעגמורַא גנַאל ןופ ןיוש ןבָאה רימ ןכלעוו רעדרעמ

 טכַארבעגמוא ןוא טּפַאכעג ךָאנ רע טָאה ,הטיחש רעניימעגלַא רעד ךָאנ ןיוש זַא ,ןעוועג

 ,יענָאמרעד וצ ןגינעגרַאפ רעטסערג ןיימ זיא גָאט ןקיטנייה ןזיב .ןדיי קיצכעז ַא ןופ רעמ

 .ומש חמי ,רָאדיס ,חצור ןטסּוװַאב םעד -- ןלוג םעד טָא טּפַאכעג בָאה ןיילַא ךיא זַא

 עשידיי עטריזינַאגרָא טוג א ָאד ןיוש געט ענעי וצ זיא דלַאוו רעציװָארבמָאד ןיא

 רבח רעזדנוא טלַאפ ,ארעזָא ףרָאד ןיא ןוא ,ןפמַאק ענעפַא טריפ סָאװ ,עקנַאזיטרַאּפ

 ןטנַאיצילַָאּפ רעצרעמידַאלוו טימ לגנַארעג םענעגנולעג טשינ ַא ןיא ָאקנַאיסווָא לאירבג

 רעסיורג רעד ןיא טרעדילגעגנייא רעוו ךיא .טקילײטַאב ןיב ךיא ךיוא ןכלעוו ןיא

 רעד טימ עקנַאזיטרַאּפ עקרַאטש יד טָא .יקסווָאגינרעשט ווָארָאדָאיפ לַארענעג ןופ טייהנייא

 ריא טימ ,ןטַאדלָאס ןוא ןרידנַאמָאק ןשטנעמ עריא ןופ טײקיליװרעפּפָא ןוא הרובג

 ןוא עשטייד עלַא םעלק ןיא טייצ רָאי ייווצ טלַאה ,טייקיעפגָאלש ןיא טייקטגַאוועג

 ןיא ןדיי יד .סעצווַאבלוב עדליוו יד טעטנעפ ןוא עיסעלָאּפ ןיא ןטייהנייא עשיאייצילַאּפ

 ערעזדנוא יבגל טכילפ עלַאנָאיצַאנ רעייז טליפרעד דימת ןבָאה עינעינידעיִאס רעד

 .רעניַארקוא ןוא ןשטייד -- םיאנוש

 ! ןאזיטראפ ןשידיי םעד דובכ

 רעקירָאי-ייווצ רעקיטולב רענעי ןיא ןלַאפעג ןענעז ןדלעה עשידיי ענעי ןופ ליפ

 ,ןטַאטנדלעה ערעייז עלַא ןבירשרַאפ ןוא ןבילקעגפיוא טלָאװ'מ ןעוו .המחלמ-רענַאזיטרַאּפ

 ןרעוו ןבירשרַאפ ףרַאד ךאז ןייא .קלָאפ שידיי רעזדנוא דובכ סיורג טגנערבעג ייז ןטלָאװ

 ןבָאה ,טרעדנַאוועג ןבָאה ןוא ןענַאטשעג ןענעז רימ ּוװ ןטיבעג ענעי ןיא זַא ,תורודל

 המקנ ןעמונעג ןוא טכוזעג ,טשרָאפעג קידנעטש ,טייהנייא רעד טָא ןופ ןדיי ערעזדנוא

 | .קלָאפ רעזדנוא ןופ רעדרעמ יד ןופ

 לֶאמנייק ןלעוו ,ןעיימרַא ערעלוגער עלַא ןופ ןשטנעמ ךיוא ןוא טלעוו עליוויצ יד

 ענייז טימ טָאה סרעלטיה ,ָאי .עכָאּפע-רעלטיה רעד ןופ רענַאזיטרַאּפ יד ןפיירגַאב טשינ

 -שטנעמ רעד טולב ליפ טסָאקעג טָאה סָאד ןוא ןיילַא ןטש םעד ןסקַאוועגרעבירַא םישעמ

 .טולב רַאפ טולב טימ טלָאצעג ןבָאה עכלעוו ,יד ןעוועג ןענעז רענַאזיטרַאּפ יד ,רעבָא ,טייה
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 גרעבנעזָאר החמש ןופ גנולייצרעד יד ו

 ןטייווצ םוצ רעייפ ןייא ןופ

 יד ןופ שרַאמנײרַא ןוא ןסור יד ןופ שרַאמסיורַא םעד ןופ ןעגנולסיירטפיוא עלַא ךָאנ

 ךיז ןעוועקעידזיא ןדליוו ןוא ןעיירעביור ,תורצ עשידיי ןוא תוחמש עשייוג ,ןשטייד

 טרעוו -- םייוג םינכש ערעייז ךרוד אקווד ,סָאד ןוא ,ןדיי עקידלטעטש יד רעביא

 רעד ןוא ןלעפַאב עשטייד ןופ רעמענפיוא רעד טרעוו רעכלעוו טַארנעדוי ַא טרינימָאנ

 רעד ןופ ןזירּפַאק עדליוו עלַא ןופ רעליפרעד רעד ךיוא יוו זדנוא רעביא סוּפורטוּפַא

 עטסגרע יד ןופ טריטורקער ךיז טָאה עכלעוו ,ייצילָאּפ רעשיניַארקוא רענעפורעג

 .םיצקש עדליוו ,עגנוי ,עטסגרעבש

 סעפורג-סטעברַא ןגרָאמירפ ןדעי ןעייג ,רעבָאהטכַאמ יד ןופ ןעגנורעדָאפ יד טיול

 רשא ,החמש גרעבנעזָאר :עכעלטנגוי עכעלטע ,רימ ןוא ךרפ-תדובע ינימ לכ וצ

 רעד ןשיווצ ןענעז .ןייטשלרעפ ףסוי ןוא סעדניירב ,רעניוו לבייל ,ןיפש ןמלז ,ןייטשגנוי

 יד ףיוא טיוב סָאװ *טדָאט; עיצַאזינַאגרָא רעשטייד רעד ןיא ןדיי עטקינייפעג הנחמ

 .ןטיבעג ערעזדנוא ןזָאלרַאפ רעייז תעב ןסירעגפיוא ןבָאה ןסור יד סָאוו קירב

 ךרפ-תדובע יד ןוא סרעעזפיוא עשטייד ערעזדנוא ןופ גנולדנַאה עכעלשטנעממוא יד

 ןעמענוצ ,ןשטייד עכעלטע יד ףיוא לַאפרעביא ןַא ןכַאמ וצ ןליוו ַא סיורַא זדנוא ייב ןפור

 טַארנעדוי ןכרוד טרעוו ןַאלּפ רעזדנוא .דלַאװ ןיא ןפיולטנַא ןוא רעוועג רעייז ייז ייב

 רעייז טיול לייוו -- ,ןעגנוציז עטרעטיברַאפ ןוא ענעגרַאברַאפ ליפ ךָאנ ןוא ,טקעדטנַא

 ןופ רשפא ןוא לטעטש ןיא ןדיי עלַא ןופ ןבעל סָאד הנכס ןיא רימ ןלעטש גנוסַאפפיוא

 ןייז םייקמ ָאד ףרַאד ןעמ זַא ,סיורַא עקינייא ךיז ןגָאז -- ,ךיוא ךעלטעטש עקימורַא יד

 ןבָאה ןשטייד יד לייוו ,םענייק טשינ ָאד קידלושַאב ךיא ."ךברקמ ערה תרעבו, םעד

 ,טעטילַאיָאל סנדיי ןיא ןוא ,טעברַא רעשידיי רעד ןיא רָאנ ייז טייג סע זַא ,טדערעגנייא

 ןיא ןרעדָאפ ןשטייד יד ןעוו ,רעבָא .ןעגנערבוצמוא זיא סע ןעמעוו טשינ הלילחו סח רעבָא

 ןוא *טעברַא ףיוא עציניוו ןייק , ייז ןקישוצקעווא דיירסיוא ןטימ ,ןדיי עגנוי געט ענעי

 ליוו ,טרָאּפסנַארט-ןטיוט א ןעוועג רָאג סָאד זיא ,ןזיוועגסיורא רעטעפש ךיז טָאה סע יוו

 טמענ ןַאד .טרָאּפסנַארט ןקיזָאד םעד טימ ןקישקעווא ןעמעלַא זדנוא טַארנעדוי רעד

 רעזדנוא ןיא ךיז טקיטיינ רעכלעוו ,קירב רעד ייב טעברַא רעד ןופ רעריפנָא רעד זדנוא

 -סיוא ןנעעז רימ .ּפָא ןפיול םישדח ןוא ןכָאװ ערעווש .לטעצ םענעי ןופ סיורַא ,טעברַא

 וצ חוכ ןייק ָאטשינ ןיוש זיא'ס ןוא טשואירַאפ ןרעוו רימ .ןגָאלשרעד ןוא טרעטַאמעג

 .סיפ ענעלָאװשעג יד ןפעלש

 ןוא ןשטייד עכעלטנגוי טימ טרָאּפסנַארט א זדנוא וצ טמוק גָאט א םענייא ןיא

 -רַאפ סיורג סיורַא זדנוא ייב טפור סָאד .זדנוא טימ ךיז ןדניירפַאב ייז ןופ עקינייא

 ןטסינומָאק ענעגרָאברַאפ ןענעז ייז זַא ,ןלייצרעד וצ ןָא ייז ןבייה ,רעטעפש .גנורעדנווו

 ,טיוט םוצ ןטַאדידנַאק ריא טנעז עלַא .דָאש א זדנוא טנעז ריא, :זדנוא וצ ןגָאז ןוא

 .ןרָאטַאקָאװָארּפ טימ ןָאט וצ טשינ ןבָאה רימ יצ תוקפס זדנוא ןלַאפַאב סע .*! טפיולטנַא
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 ןיא ןפיולטנַא ןגעוו ךיוא ןוא לַאפרעביא ןא ןרינַאלּפ וצ ןָא רימ ןבייה ןגעווטסעדנופ

 יד רַאפ ןגלָאפ ןייק ןעגנערב טשינ טעוו ןפיולטנַא סָאד זַא ,ןענעכער רימ .ןיירַא דלַאוו

 לייוורעד .עיצַאדיווקיל טימ לטעטש סָאד ןעָארדַאב ןָאק סָאוו לַאפרעביא ןַא יוו עקידלטעטש

 ןופ ןגיוצעגסיורַא רימ ןרעוו ,גנילצולפ ןוא .ץלַא ךָאנ ךיז ןענהצע רימ ןוא געט ּפָא ןפיול

 טריפ ןעמ זַא ,דיירסיוא ןטימ ןענָאגַאװ-טסַאל ןיא טקַאפעגניירַא ןוא רעצעלּפ-סטעברַא יד

 ןופ ןפיול וצ ןָא רימ ןבייה ,גוצ ןופ גנַאג ןיא .ענרַאס ןייק טעברַא עכעלצונ ףיוא זדנוא

 ןרעוו ןשטנעמ .רעכעד יד ףיוא סרעפרַאוונליוק יד ןופ ןסָאשַאב ןרעוו רימ .סענָאגַאװ יד

 .דלַאװ ןיא רעקילדנעצ ןעמוק ךָאד ןוא טעגרהרעד

 רימ .תילכת א ןוא ליצ א ןָא דלַאוו ןיא ןעשטּפָאט רימ יוו געט רֶאּפ א ןיוש זיא סע

 ןדיי אד ךָאנ ןענעז אמתסמ זַא ןוא ,ענרַאס ןיא ןטעברַא ןדיי ערעזדנוא זַא ,ךָאנ ןביילג

 ןטקידיילעגסיוא םעד ןגעוו ,תורושב סבויא רעביא זדנוא טיג יוג ַא ,רעבָא .ץיווָארבמָאד ןיא

 ךָאנ זיא ָאטעג רעקצַאסיוו סָאד זַא ,טגָאז רע .תוטיחש רענרַאס יד ןגעוו ןוא לטעטש

 רעבָא .ןייגניירַא םוצ טשינ ,ןסָאלשעגּפָא קצָאסיװ ןפערט ןוא וצניהַא ךיז ןזָאל רימ .ץנַאג

 טימ ףיוא זדנוא ןעמענ ןדיי ענעקָארשעצ רעקצַאסיוו ןוא ןיירַא טרָאפ ךיז ןגירק רימ

 ןיהַא ןענעז עכלעוו רעציװָארבמָאד ליפ רימ ןענעגעגַאב טרָאד .תונמחר ןוא ןרערט

 ןענעבנג ןוא סרעסעמ עגנַאל ןעמוקַאב רימ .ןפיולטנַא וצ ןרינַאלּפ ןָא ןבייה רימ .ןפָאלטנַא

 סָאד זַא ,ןסייוו רימ ...טנָארפ םוצ ןעמוקנָא ןליוו ןוא ָאטעג רעקצַאסיוו ןופ סיורַא ךיז

 רָאּפ ַא ןיוש ןעייג רימ .ץלַא וצ ןסיוטש תורצ יד רעבָא ,ןאלפ רעטרעפמולעגמוא ןַא זיא

 טימ ןשטייד ןוא ןטסיטושַארַאּפ עשיסור ןשיווצ טכַאלש א ףיוא ןָא ךיז ןגָאלש ןוא געט

 ןענעז ייז לייוו ,טנעה ערעייז ןופ טשטילגעגסיורַא רעבָא ךיז ןבָאה רימ .ןטנַאיצילַאּפ

 ןענעבנג ןוא קצַאסיוו ןייק קירוצ רימ ןעמוק ,עטלפייווצרַאפ .ךיז טימ ןעמונרַאפ ןעוועג

 .ָאטעג ןיא ןיירַא ךיז

 ארומ 8 ןָא ןפרַאװ ןדיי עטנפָאװַאב

 ןופ לייט םעניילק ַא טימ רעטומ ןיימ זַא ,ךיז ךיא סיוורעד ָאטעג רעקצַאסיוו ןיא

 גָאטרַאפ ליוו ךיא ןעוו .קצֶאסיוו ןבענ עקבודיצארפ ףרָאד ןיא ןענעז החפשמ רעזדנוא

 ָאטעג סָאד זיא ,החפשמ עלעטשער ןיימ ןעניפעגוצּפָא ידכ ָאטעג ןופ ךיז ןענעבנגסיורַא

 יד ךיוא רעביא רימ ןבעל ױזַא ,יײצילָאּפ ןוא ןשטייד עטנפָאװַאב טימ טלגנירעגמורא

 סיורָא טסייר ןגיוא עניימ רַאפ .קצֶאסיוו עלעטעטש ןטעדרָאמעגסיוא םעד ןופ עידעגַארט

 לפעק סָאד רעביא דיינש ןוא דניק ןיילק א טנעה סרעטומ רעד ןופ טנַאיצילַאּפ ַא

 טּפַאכעגסױרַא וליפא ןבָאה עקינייא .רעדיוו ןפיול רימ .גנַאטש-ןפַארגעלעט ןיא סנייז

 טמיוצעגפָא טָאה סָאוו ךייט ןיא ייז טימ ןעגנורפשעג ,טנעה עשיאייצילָאּפ יד ןופ ןסקיב

 "רעטנוא ןַא ,ןייטשגנוי ,רבח ןיימ .ןרָאוועג ןסָאשרעד רעסַאװ ןיא ןענעז ייז ןוא געוו םעד

 -דנעצ יד ןופ ,עלעטשער ןיילק ַא זיולב ,שטייד ַא ךרוד ןכָאטשרעד טרעוו ,רענעסָאשעג

 ןלייטעצ רימ ּוװ ,דלַאװ םוצ טגנַאלרעד טָאה ,ָאטעג רעקצָאסיװ ןופ ענעפָאלטנַא רעקיל

 טלַאפ ,ןשיווצניא .רעדנוזַאב ןעקנַאלב קעװַא טייג עפורג עדעי ןוא סעפורג ןיא ךיז
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 -רעביא ליפ ןופ ךיז ןסיוורעד רימ .םיא ןענעגרה ייז ןוא םייוג וצ ןיירַא רענייא

 .טעגרהעגסיוא ןרעוו עכלעוו ןדיי ענעּפָאלטנַא יד רעביא ןלַאפ

 יז ןוא עמַאמ ןיימ טגָאירַאפ םייוג יד ןבָאה עקבודיצארפ ןופ זַא ,ךיז סיוורעד ךיא

 רעייז ןרָאװעג זיא ,דלַאװ ןיא ,ָאד ןוא .וויסַאמ-דלַאוו םעד ןיא םורַא ץעגרע טעקנַאלב

 ןדרָאמ ןוא .ןכוז ,ןגלָאפרַאפ ,םייוג עלַא ןוא ,ײצילָאּפ עשיניַארקוא יד ,ןשטייד יד :גנע

 -ערסיוא רעד טימ רעדלעוו רעניסאראק יד וצ קעװַא ךיז ךיא זָאל .ןדיי ענענופעגסיוא

 ןקידרעטעפש םעד ָאד ןגעגַאב ךיא ןוא ,רעסעב ןייז ןטרַאד טעוו רשפא זַא ,גנונעכ

 שפנ רסומ ךיז טָאה רעכלעוו ,ןיסאראק ףרָאד ןופ ,ווָאקייפ ןועמש ,ןַאזיטרַאּפ ןשידלעה

 רימ ןפיוק תעדה לוקיש א ךָאנ .קיב לרעב ןוא ל"ז ךייט ןרהא 'ר ךיוא ןוא ,ןדיי רַאּפ ןעוועג

 .ןטעלעקס-ןסקיב ייווצ ץלָאה ןופ ןכאמ ןוא ןסקיב ענעדָאלעגנָא ייווצ ץעגייש ַא ייב

 .ןטעלעקס-ןרעוולָאווער ךיוא ןוא ןטעלעקס-ןטַאנַארג ענרעצליה

 ינימ לכ טימ טשרמולכמ טנפָאוואב ,ןדיי לטניב א םוא רימ ןעייג געט ענעי ןיא

 ןוא ןסקיב עטנדָאלעגנָא ייווצ ןופ יו רעמ טשינ ,ןתמא רעד ןיא טייטשַאב סָאוו ,רעוועג

 רעביא ןביג סעקינרָאטוכ יד רעבָא .עשזַאס טימ טברַאפעגּפָא ץליהעג -- עקירעביא סָאד

 ,רעדרעמ רעקשזערעב רעסיוועג רעד ןעוו ןוא ,ןדיי עטנפָאוואב ןגעוו ןטייווצ םעד רענייא

 עדנַאב ןייז טימ ןָא רע טבייה ,זדנוא ןגעוו ךיז טסיוורעד ,ןדיי ךָאנ ךיז טגָאי רעכלעוו

 ,ןריּפשוצכָאנ םיא ןָא קיטייצכיילג ןבייה רימ ךיוא ןוא ,זדנוא ףיוא ןעגנורעיול ןכַאמ וצ

 רימ זַא ,קידנענעכער ,ייז ןוא ,גיוא-ףיוא-גיוא ךיז רימ ןענעגעגַאב גָאט ןסיוועג ַא ןיא זיב

 זדנוא טימ ןָא ןבייה ,גיוא רעייז ןרַאנ ןטעלעקס-ןסקיב ערעזדנוא לייוו ,טנּפָאװַאב טוג ןענעז

 הבושת-לעב ַא טרעוו רע ,ךַאמּפָא-טפַאשרעדורב ַא ןסילש רימ .ןעגנולדנַאהרעטנוא ןריפ וצ
 ןיא טבעלעגסיוא טשינ ןרָאי ענייז טָאה ,רעדרעמ רעד סָא .רעדנַאנופ ךיז ןעייג רימ ןוא

 .הבושת

 ײמרַא רעשיטעיװָאס רעד רַאפ סעיצַארעּפָא-גנוטיירגוצ

 םעד ,לארשי-אנוש ןוא ףליהעג ןשטייד םעד רימ ןקיטשרעד ןיסאראק ףרָאד ןיא

 ןוא ןביור ןוא ףרָאד סָאד םורַא ןשטייד יד ןעלגניר סנגרָאמוצ .רערעל-סקלָאפ ןקיטרָא

 ןוא קילג הנוי ןגעגַאב ךיא ווו סעטָאלב עכעלדנעמוא יד ןיא ּפָא ךיז ןגָארט רימ .ןענערב

 שינעגעגַאב-החפשמ רעזדנוא .טקעטשרַאפ זיא עמַאמ ןיימ יוג ןכלעוו ייב רימ טגָאז רע

 .גנוטָארסיוא רעצנַאג רעד ןופ ןיוש ןסייוו רימ .ןביירשַאב וצ טשינ זיא

 ןופ ןבעל ןראפ ךעלטרָאװטנַארַאפ םיא ךַאמ ,יוג ןטימ רעדנַאנופ גנַאל ךיז דער ךיא

 ,רענַאײטרַאּפ עשידיי רעציװָארבמָאד ןופ טרָא ןגעוו רעה ךיא רָאנ יוו ןוא החפשמ ןיימ

 ךימ טמענ סָאװ ,ןטסָאּפרָאפ א סרעייז ףיוא ןָא ךיז גָאלש ןוא ייז וצ קעװַא ךיז ךיא זַאל

 -נייא רעוו ךיא ןכלעוו ןיא דַאירטָא םוצ קעװַא ךימ ןריפ ייז ,רעבָא ,ןָאיּפש ַא רַאפ ןָא

 ןייא ןרעדילג רימ עכלעוו ,םייוג ןופ סולפוצ רעד טגייטש טייצ רענעי וצ .טרעדילגעג

 רעייז ןזייווסיורא ןָא ייז ןבייה ,רעטעּפש ןכָאװ רָאּפ א ןיא רעבָא .עכיילג טימ עכיילג יוו

 ךָאנ זדנוא ןפיול ייז .טייז ַא ןיא ּפָא ןטערט ןוא םייוג יד ןזָאלראפ רימ .זדנוא וצ האנש

 ןלעוו ייז ביוא ןוא ןטעברַאטימ טשינ ייז טימ רעטייוו ןענָאק רימ זַא ,ייז ןענערָאװ רימ
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 זדנוא ייז ןזָאל טלָאמעד טשרע .ףמַאק א ןעמוקרָאפ זדנוא ןשיווצ טעוו ,ןפיולכָאנ זדנוא

 -רַאּפ עשידיי עריא טימ טָאה סָאװ ,שטיוועשטיראווס ןייק קעווא ןעיצ רימ ןוא ּפָא

 .ןטקַא-עיסרעוויד טימ ןָא רימ ןבייה ָאד .עיסעלָאּפ ץנַאג רעביא טמשעג רענַאזיט

 ןופ סיורא ךיז עבנג ךיא זַא ,וצרעד ךימ טביירט החפשמ ןיימ וצ טפַאשקנעב ןיימ

 ןיימ וצ ךיא גנַאלרעד ,סעדנַאב עקסווָאבלוב קידנדיימסיוא ,הנכס סיורג ןיא ןוא דַאירטָא

 ןסייר וצ עבַאגפיוא יד טָאה סָאװ דַאירטָא ןַא ןיא טרעדילגעגנייא ןטרָאד רעוו ןוא רעטומ

 ןַא ןיא לָאמ ןייא רימ ןקיטכענ ,סעבַאגפיוא ערעזדנוא ןריפסיוא ןתעב .סעיניל-ןַאב

 רידנַאמָאק ןיימ ןוא ,ץיװָארבמָאד--ילָאטס ןשיווצ רעדלעוו יד ןיא ,דַאירטָא ןרעדנַא

 רעדניק ןוא רעטומ ןיימ .ןטרָאד ביילב ךיא ןוא טריפס רעטיל ייווצ רַאפ ךימ טפיוקרַאפ

 ּפָא ןסיוטש ,טפיירגעגנָא ןרעוו רימ .בוטש רעשייוג ַא ןיא ,דַאירטָא ןיימ ןבענ טציא ןענעז

 רעד ןוא טפיול טייצ יד .פעלק קירוצ ןביג ןוא פעלק ןעמוקַאב ןוא ןָא ןפיירג ,אנוש םעד

 ָאידַאר ךרוד ײמרַא רעטיור רעד טימ גנודניברַאפ ןבָאה רימ ,ךיז טרעטנענרעד טנָארפ

 .ןטסיטושַארַאּפ ךרוד ןוא

 ןכַאמ ןוא ןליופ ןייק ןייגוצסיורַא ,לעפאב ַא רימ ןעמוקַאב גָאט ןסיוועג ַא ןיא

 יד וצ רימ ןעגנַאלרעד ןשרַאמ-טכַאנ ליפ ךָאנ .ײמרַא רעטיור רעד רַאפ ןעגנוטיירברָאפ

 רעד ,רעבָא .ןטסיטושַארַאּפ טימ ףיונוצ ךיז רימ ןפערט ןטרָאד ןוא רעטרע עטנכייצעגנָא

 רימ ןוא ןטנעגַא-שזַאנָאיּפש עשיניַארקוא עטריסערדעגסיוא רעטנוא טקיש שזַאנָאיּפש

 ריא ָאטשינ סָאװ טייצ ַא זדנוא רַאפ ןענעז ןליופ ןיא םישדח ענעי .ייז ןופ ליפ ןקעדטנַא

 סיוא טסקַאוו ,גָאט ַא םענייא ןיא זיב ,ענעסירעגמורַא ,עקירעגנוה ןעלגָאװ רימ .ןכיילג

 ןקרַאטש רימ ,רעבָא .ןברוח ַא זדנוא ייב ןכַאמ סָאװ רעניַארקוא ןופ גנורעיול עטקיטסעפַאב א

 ףיוא ןקור וצ ךיז לעפַאב א ןַאד ןעמוקַאב רימ .ייז ןטכינרַאפ ןוא םורַא ייז ןעלגניר ,ךיז

 עכיילג ןכַאמ וצ עבַאגפיוא יד רעבָא .פעלק רעדיוו ןעמוקַאב רימ ןוא טרָא טייווצ א

 ןוא טכיירגרעד רימ ןבָאה ,ןענַאלּפָארע עשיסור רַאּפ דלַאוו רעטנעצ ןיא סעקדַאשטשָאלפ

 .טליפעגסיוא

 .זדנוא ןופ רעטעמָאליק קיצפופ ןיוש זיא יז ןוא ךיז טרעטנענרעד ײמרַא עטיור יד

 רימ ןרעוו ריא טימ ךיז ןענעגעגַאב ןכָאנ ןוא דלודעגמוא סיורג טימ ּפָא יז ןטרַאוו רימ

 עשירפ ןָא ךיז ןבייה טציא טשרע ןוא ,ײמרַא רעטיור רערעלוגער רעד ןיא ןגיוצעגניירַא

 .טיוט ןוא ןבעל ףיוא ןעלגנַארעג ןוא ןפמַאק ,ןטכַאלש עקיטולב ןופ ןעלטיּפַאק

 וװָאגובַא קעלַא ןופ גנולייצרעד יד .ז

 זעלפ ןשטייד ןופ רעלגַאוו 7

 ןיא ךיז רימ ןענעגעגַאב ,רעבמעצעד בייהנָא ןוא רעבמעווָאנ עדנע ,1941 רָאי ןיא

 טשינ ןָאק שטייד רעד ןיהווו ,רעדלעוו עטכידעג עצרַאווש ,עקיטַאלב רעיישיבויל יד

 ייציִלֶאּפ רעשיניַארקוא רעכעלרעדרעמ רעד ןופ טנעה עשיטידנַאב יד ןוא ןכיירגרעד

 -- ןסור ןענעז ,רעלגָאװ 17 עלַא זַא ןעז ןוא םורַא ךיז ןקוק רימ .ןעגנַאלרעד טשינ ןענָאק



 17 ןלייצרעד רעגַאזיטרַאּפ

 רעטרעדנוה ןופ לטשער ןיילק ַא זיא סָאד .ןעלפ ןשטייד ןופ ענעפָאלטנַא ,ענעגנַאפעג-סגירק

 ענעברָאטשעגסיױא רעגנוה ןופ ןוא עטקינייפראפ רעטנזיוט רענעצ ,ענעסָאשעצ רעטנזיוט

 -מורַא רעשטייד רעד ןיא ןלַאפעגניירַא זיא סָאװ ,יימרַא רעטיור רעטּפַאלקעצ רעד ןופ

 ןייא ךיז טיג ,ןטיוט רעטנזיוט ןוא גנורעדינרעד ,ןייפ ןכעלקערש ןופ םישדח ךָאנ .גנולגניר

 .טציא .ןרעגַאל-טיוט ענייז ןופ ,םונהיג ןשטייד ןופ ךיז ןסיירוצסיורַא עפורג רעד טָא

 עקירָאיזטרעדנוה ,עלעקנוט ןוא ןפמוז עכעלגנירדכרוד טשינ יד ןיא טקעדעג קידנעייז

 ןופ רידנַאמָאק ,ווָאגובַא קעלַא ,דיי רעסעדָא ןַא ,ךיא ןוא ,םֹורַא רימ ןעקנָאלב ,רעדלעוו

 -סגירק רענעפָאלטנַא רעד : סייה ךיא .ייז ןשיווצ ךיוא ןיב ,גוצ-רעצנַאּפ ןטפַאלקעצ ַא

 ,טייקשידיי ןיימ טימ ןקָארשעגנָא ױזַא ןיב ךיא .רעגַאל-ןטיוט רעלווָאק ןופ רענעגנַאפעג

 עטרעגנוהעגסיוא ןוא עטרעטַאמעגסיוא עכעלקילגמוא עניימ ןשיווצ ,דלַאװ ןיא ,ָאד זַא

 -סגירק רעטנזיוט רענעצ .גנומַאטשּפָא עשידיי ןיימ סיוא ךיא טלַאהַאב ,םירבח עשיסור

 "ניִיִרַא ןכָאנ געט עטלייצעג ןיא ןרָאװעג ןסָאשרעד ןגיוא עניימ ןיא ןענעז ןדיי ענעגנַאפעג

 ןגיוא עניימ רַאפ ןרָאוועג ןסָאשרעד ןענעז ןדיי ערעדנַא רעטנזיוט ןוא ןעלפ ןיא ןלַאפ

 טייקשידיי רעייז רָאנ יוו ,ןעלפ ןכעלרעדרעמ ןיא ןייז ןיימ ןופ רָאי ןבלַאה םעד ןופ ךשמב

 בָאה ךיא לייוו ,םעד קנַאד א רָאנ ןטלַאהרעד ךיז בָאה ךיא .ןרָאװעג טקעדטנַא זיא

 .סור ַא יוו טרירוגיפ

 ןוא רעצעזרעביא עשיסור טימ ןשטייד םורַא ןעייג ,ןעלפ ןיא ןלַאפנײרַא ןכָאנ דלַאב

 ןדיי ,רעדנוזַאב רעירַא ,גנומַאטשּפָא רעלַאנָאיצַאנ טיול סיוא ךיז טלעטש, : סיוא ןפור

 רימ ךָאנ רעטייווצ רעד ןוא רעטצעל רעד ךיא ייטש ייר רעשידיי רעד ןיא ."רעדנוזַאב

 : סיוא ןפור ןוא ןעייר עשידיי יד ןשיווצ ןשטייד םורַא ןעייג ,ןשיווצניא .סור ַא זיא

 סע .גנוטרַאוופָא ןיא ןיוטש ךיא ןוא ייר רעד ןיא ךָאנ יוזַא ייטש ךיא ."טופַאק אדוי,

 רעפטנע -- "רעשיסור, .טייקירעהעגנָא-סקלָאפ ןיימ ףיוא רימ ןגערפ ןוא ןשטייד וצ ןעמוק

 יד ןופ ייר רעד וצ סיוטש ַא ןוא סעציילפ יד רעביא סקיב רעד טימ םוקַאב ךיא ןוא ךיא

 ןיא ,טרָא ןייד ףיוא ייטש -- יירשעג א רימ טיילגַאב -- ןייווש רעשיסור וד ,ךע; .ןסור

 ,טקירדרעד ,רענעקָארשרעד 8 ,ךיא ןוא ,ןסָאשעצ טרָא ןפיוא ןעמ טָאה ןדיי יד ."ייר ןייד

 רעקסירב ןיא .ןסור יד טימ טפעלשעגטימ רעוו ,סיפ עטקַאהעגרעטנוא טימ ,טלמוטעצ

 -רעטנוא ךיא ןיב ,ענעגנַאפעג טנזיוט טרעדנוה ַא ןעמונעגמורַא טָאה רעכלעוו רעגַאל

 -ַאטסניא ןַא יו טעברַא ךיא .סור ַא זיא רעכלעוו רעגַאל ןופ קינלַאשטַאנ םעד טנדרָאעג

 סור ןייא .גנונעקרענָא ןידרַאפ'כ ןוא עיגרענע ןוא ןסיוו ץנַאג ןיימ ןײרַא ביג ךיא .רָאטַאל

 ןיימ סיוא ץונ ךיא ,רעבָא .טרָאּפַאר םוצ ןפורעג רעוו ךיא ןוא דיי םעד רימ ןיא טנעקרעד

 -גָאט ןרעוו ןשיווצניא .ורוצ ךימ טזָאל רע ןוא רעגַאל ןופ קינלַאשטַאנ ןפיוא העפשה

 ףוס-לכ-ףוס זַא ,ליפ ךיא .טכַארבעגמוא ןרעוו ייז ןוא ןדיי עטלעטשרַאפ טקעדטנַא ךעלגעט

 ןטכַארט וצ ףיוא טשינ רעה ךיא .ןסישרעד סיוועג ןוא ןריקסַאמעד ךימ ךיוא ןעמ טעוו

 -סגירק עטנוזעג ןבילקעגסיוא ןרעוו רעגַאל ןיא ןעוו גָאט ַא טמוק סע ןוא .טוט ןעמ סָאװ

 ,עטעקַאנ א ךרודַא ןעייג עלַא .דנַאלשטייד ןייק טריפעגסיורַא ןרעוו סָאװ ענעגנַאפעג

 טעדלעמ קינלַאשטַאנ ןיימ רעבָא ,טיוט ןיימ ןיוש עז ךיא ןוא גנוכוזרעטנוא עכעלרעפרעק

 ןייק טקישעגרעביא רעוו ךיא ןוא ץַאלּפ ןפיוא ןביילב ךיא זומ ,רָאטַאלַאטסניא ןַא יוו זַא
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 עטקעדטנַא ןסָאשרעד ךעלגעט ןרעוו אד ךיוא .רעגַאל םעד סעצווָאסַאלװ ןטיה ָאד .לַעווַאק

 .ןדיי

 .טקנופ ַא טיה סָאװ ץעיװָאסַאלװ ןטימ טקַאטנָאק ןיא ךיא םוק ,טכַאנייב ,לֶאמנייא

 .ףיולטנָא ךיא ןוא ּפָאק ןייז ּפָא טרעק ,רעגייז ןיימ רימ ןופ טמוקַאב רע

 .ןסור ןשיווצ ,דלֶאוו ןרעטצניפ ןיא ןיב ךיא יוו םישדח ייברַאפ ןיוש ןענעז טציא

 יד ןיא ןסיוטשעגנַָא ךיז ןבָאה רימ ןכלעוו ףיוא ,דיי רעיסעלָאּפ ַא ָאד ךיוא זיא זדנוא טימ

 עגולק ןוא עיצַאטנעירָא רעקנילפ ןייז טימ ןוא רענעטָארעג ַא אקווד זיא רע .סעטָאלב

 טשינ ןיוש בָאה ךיא .םיא וצ ךעלטניירפ ןענעז עלַא .ץונוצ זדנוא רע טמוק ,ןלַאפנייא

 יד ןשיווצ .ןקָארשעגנָא קרַאטש רעבָא ןיב ךיא .טייקשידיי ןיימ ןטלַאהַאבוצסיוא סָאוו

 ךיא טלַאהַאב ,ךעלהיח ינימ לכ ןוא סערַאמָאק ,סעבַאשז ,ןטסענ-לגייפ יד ןבענ ,רעמייב

 ...גנומַאטשּפָא ןיימ סיוא ךָאנ

 רענַאזיטרַאּפ עטנפָאוואב"טוג 0

 ןיא ןוא ענעפָאלטנַא ךָאנ וצ ןעמוק ,רעדלעוו עלעקנוט יד ןיא ,עפורג רעזדנוא וצ

 ,רענַאזיטרַאּפ עטנּפָאװַאב-טוג ,ןָאזרעּפ קיצכעז רימ ןענעז ,רָאי ןטסקיצרעפ ןוא ייווצ

 רעיישיבול םענעי ןיא טריסַארג רעכלעוו דַאירטָא ןשירעפמעק ַא ןיא עטריזינַאגרָא

 ןשטייד עקידהוואג *ערַאבגיזַאבמוא , יד ףיוא דחפ ַא ןָא טפרַאוו ןוא גנוטיירפשסיוא-דלַאוו

 רעצרוק רעד ךשמב .ןטייהנייא עשיאייצילָאּפ עכעלרעדרעמ יד -- ןפליהעג ערעייז ןוא

 יז ייב ןוא ןטייהנייא עשיאייצילָאּפ עניילק ליפ ןּפַאלקעצ וצ ןזיווַאב רימ ןבָאה ,טייצ

 עשיאייצילָאּפ עשיטָאטש ףיוא ןלַאפרעביא טכַאמעג ןיוש ןבָאה רימ .רעוועג'ס ןעמונעגוצ

 ןופ בייהנָא רעד ,רעבָא .רעוועג רעייז ןעמונעגוצ ןוא טנפָאווטנַא ייז ,ןטקנופ ערעסערג

 ,ןַאגַאנ א ןופ ,סקיב רעשירעטילימ רענעטינשעגּפָא ןייא ןופ טמוק ,גנונעפָאוואב רעזדנוא

 םישדח ראפ א ךשמב רימ ןבָאה ,רעוועג ןעמערָא םעד טימ טָא .סקיבדדגַאי ַא ןופ ןוא

 "ראפ ךיז ןגעלפ רימ .קסלָאד ףרָאד ןופ סרָאטוכ יד םורַא זייפש ךיז רַאפ טרעבָארעד

 ןקעטשרַאפ ךיז ןוא ךעלכייט ןוא סערעזָא ןשיווצ ,סעטָאלב-דלַאװ יד ןיא ףיט ןקור

 .סעזָאל טימ ןסקַאװעגמורַא ןוא טגייווצַאב טכידעג ןעוועג ןענעז סָאװ סעכלָא רעטנוא

 ,ךעלרעדירבפ : טגָאז ןוא שטנעמ ַא וצ טייג זדנוא וצ ןוא טעשעג גָאט ַא םענייא ןיא

 ןוא הרובג ,לכש טימ ּוװ ,טקנופ ַא וצ ןריפוצ ךייא לעוו ךיא .ןענעּפָאװַאב ךיז טזומ ריא

 שטייד רעד ןעמעוו ןטנַאיצילָאּפ עדנַאב א ןופ ,רעוועג טוג ןרעבָארעד ןעמ טעוו ,טומ

 .ענעגנַאפעג-סגירק ענעפָאלעצ ןפאכ וצ ידכ דלַאוו ןטימ ןיא טצעזַאב ןוא טנפָאװַאב טָאה

 רעדָא ,הבוט רעזדנוא תמאב טניימ שטנעמ רעקיצרַאה רעד יצ תוקיפס ןיא ןענעז רימ

 זיא עגַאל רעזדנוא .רָאטַאקָאװָארּפ א זיא ןוא אנוש םעד ךרוד טקישעגרעטנוא רָאג זיא רע

 ןטייוו ןוא ןגנַאל ַא ךָאנ .רעוועג ןָא ןייז ךישממ טשינ רימ ןענָאק רעטייוו זַא ,ַאזַא רעבָא

 וצ רימ ןעמוק ,סערָאטוכ .ךעלפרעד קידנדיימסיוא ,סעטָאלב ,רעדלעוו ךרוד טריפעג ,געוו

 רעד ןופ ןוא עלעקנוט קרַאטש א זיא טכַאנ יד .דלַאװ ןטימ ןיא לביטש-ךַאוו ןיילק ַא

 ןיא סקיב א טימ שטנעמ רעקידנציז 8 ,גנַאגניירַא םייב ,סיוא ךיז טלייש שינרעטצניפ

 ןוא רעטצניפ זיא לביטש ןיא .סקיב רעד ןָא טרַאּפשעגנָא ,רעטנוא טלמירד ןוא טנַאה
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 ןוא טנַאיצילָאּפ ןקידנעלמירד םוצ ןכירקוצרעטנוא זדנוא טכעלגעמרעד דלַאװ רעד .ליטש
 ןייז ןּפָאטשראפ רימ .טנעה ערעזדנוא ןיא עקווָאטניװ ןייז ךיז טניפעג קילבנגוא ןייא ןיא
 ווו ןיירַא עלַא ךיילג ךיז ןרַאש רימ .םיא טקיטש טנַאה עטייווצ ַא ןוא עטַאמש ַא טימ ליומ

 ,ןדימַאריּפ יד ןיא ןעייטש ןסקיב ערעייז ןוא עקידנּפָאלש טיילדייצילָאּפ יד ןעניפעג רימ
 ,"! ךיוה רעד ןיא טנעה יד, :סיוא ןעיירש רימ .סקיב א סיורַא טּפַאכ זדנוא ןופ רעדעי

 טשינ ןָא ייז רימ ןגָאז רעצרעה ערעייז ןוא פעק ערעייז וצ ןסקיב יד קידנרעטנענרעד ןוא

 ןעייג ,רעוועג-ןישַאמ ןוא ןסקיב 17 טימ עטנּפָאװַאב .גָאט זיב בוטש ןופ ןעמוקוצסיורַא

 .ןפָא רימ ןטעברַא גָאט םענעי ןופ ןוא דלַאוו רעקסלאד ןיא טסענ רעזדנוא וצ קירוצ רימ

 עטעגרהעג ןעוועג ןענעז סע ןוא ןסלער יד ןופ ןַאב א טזָאלעגּפָארַא ןיוש ןבָאה רימ

 ןעמונעגוצ ןוא ןרידנַאמָאק ערעייז טימ ןטנַאיצילָאּפ טנפָאווטנא ןבָאה רימ .ןשטייד

 .ביל םיא ןבָאה עלַא ןוא טוג ןוא ןסָאלשטנַא טעברַא דיי רעיסעלָאּפ רעד .רעוועג רעייז

 ייז ייב ךיא בָאה ךיוא .טייהיירט ןוא טייקנבעגעגרעביא סױרַא רימ ןזייוו םירבח עניימ

 רעד ךָאנ טייג רימ רעבָא .רעפמעק רעקנילפ ןוא רעקיטומ א יוו גנונעקרעננָא טנידרַאפ

 -סױרַא רעטיצ ךיא ןוא לעװָאק ןיא ןוא קסירב ןיא ןדיי ענעסָאשרעד יד ןופ רַאמשָאק

 .טייקשידיי ןיימ ןזייוווצ

 ןיוש רימ ןענעז ,1942 רעבָאטקָא-רעבמעטּפעס ןיא .טייצ יד ןפָאלעג זיא יוזַא ןוא

 ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא רעפמעק עטנפָאוואב 60 ַא ןופ דַאירטָא רעטריזינַאגרָא טוג ַא

 ןבַאה רימ .טנַאה עטכער ןייז ןיב ךיא ןכלעוו ייב רידנַאמָאק ןשיסור ןגולק ןוא ןטוג ַא

 טכַארבעג ןצונ ליפ זדנוא טָאה ,דיי רעיסעלָאּפ רעזדנוא ןוא שזַאטס-עיסרעוויד ַא ןיוש

 ןַאזיטרַאּפ א סרעזדנוא ןוא טריסַאּפ גָאט ַא םענייא ןיא .ןטיבעג יד טָא ןופ רענעק א יוו

 -גיוא ךיז רע טנגעגַאב טרָאד .ןעגנערברַאפ קסלאד ףרָאד ןיא טייג ןוא סקיב ןייז טמענ

 עדייב .םייהַא ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,יוג רעקסלַאד א ,טנַאיצילָאּפ א טימ גיוא-ףיוא

 ןוא טשינ ךיז ןעפעשטרַאפ ,ןיירַא ןגיוא יד ןיא ןטייווצ םעד רענייא ןקוק עטנפָאוואב

 שינעגעגַאב ןייז ןגעוו ןשטייד יד רעביא טיג טנַאיצילָאּפ רעד .רעדנַאנופ ךיז ןעייג

 ןוא קסלַאד ןייק ךעלגעט-גָאט ןעמוק ןטנַאיצילָאּפ יד טימ ןשטייד יד .קסלַאד ףרָאד ןיא

 םעד ןעמוקַאב רימ !רימ ןעוט עשז סָאװ .גנורעקלעפַאב עשיפרָאד יד ןקיּורמואַאב

 ,יוזַא ,לרעסַאוו ליטש ַא ןופ קעד ןפיוא םיא ןבָארגַאב ןוא קעװַא םיא ןענעגרה ,טנַאיצילָאּפ

 ,טעברַא לקיטש רעזדנוא ןקעמשרעד ייצילָאּפ ןוא ןשטייד יד .ןעניפעג טשינ םיא לָאז ןעמ זַא

 רעזדנוא .ףרָאד סָאד ןפָארטשַאב קסלַאד ףיוא טייג עיצידעּפסקע-ףָארטש עצנַאג א ןוא

 קסלַאד ןייק ןרישרַאמנײרַא ייז ןלעוו גָאט םעד ןיא זַא ,ןסיוו וצ זדנוא טיג רעלדניברַאפ

 ןוא סױרַא ןעייג רימ .טעברַא עכעלרעדרעמ רעייז ןרעטש וצ ןסילשַאב רימ ןוא

 .עינילדןַאב רעלָאמש רעד ןבענ ,דלַאװ ןופ דנַאר םייב ךיז ןריקסַאמרַאפ

 קסלָאד ייב עדַאסַאז 8 ןיא

 -- ךיא ןוא ,סיורָאפ --- רידנַאמָאק רעד .עטריקסַאמרַאפ ןוא ענעבָארגעגנייא ןגיל רימ

 .םיא ןבענ גיל ,רעטנעקרענָא ,ןעמעלַא ךרוד רָאנ ,טנַאטוידַא רעטניורקעג-טשינ רעד

 טייג סע .ןטייווצ ןופ רענייא סנַאטסיד רעסיוועג ַא ןיא ןגיל ,ןַאמ 58 עקירעביא יד
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 ןזייווַאב ,ןטנַאיצילָאּפ עכעלרעדרעמ יד ,ןפליהעג ערעייז טימ ןשטייד יד ןוא טייצ ַא ייברַאֿפ

 ףרָאד ןיא עלַא .ןעמוק רעכיז ןלעוו ייז זַא ,רעביא זדנוא ןעמ טיג ףרָאד ןופ .טשינ ךיז

 רימ זַא ,םעד ןיא ,חוכ רעזדנוא ןיא רעכיז ןענעז ייז ןוא גנורעיול רעזדנוא ןגעוו ןסייוו

 ןיא ןציז ןשטנעמ יד .רענעלפ עשינָאלווייט ערעייז ןריפוצסיוא ןשטייד יד ןרעטש ןלעוו

 ןגיל רימ ,טכַאנ א ,גָאט ַא :ךרודַא ןעייג יוזַא ןוא ,םערוטש םעד קידנטרַאוופָא ,רעזייה יד

 טשינ ךיז ןבָאה ןשטייד יד יצ ,ןטכַארטנײרַא ןָא ןבייה ןוא ,עטגערעגפיוא ןוא עקירעגנוה

 עקימורַא עלַא ןופ חוכ ןסיורג ַא ןביילק ייז ןוא גנורעיול רעזדנוא ןגעוו טסווורעד לָאמַא

 ןוא ,רידנַאמָאק ןרַאפ תורעשה עניימ סיורַא גָאז ךיא .ןטקנופ-ייצילָאּפ ןוא ןענָאזינרַאג

 ,דסח ןשישטייד ןפיוא ףרָאד סָאד ןזָאלוצרעביא רעטיב ןוא טכעלש זיא זדנוא זַא ,וצ ביג

 סָאד ןוא ןטכינרַאפ זדנוא ייז ןלעוו ,חוכ ןרעסערג קיכַאפליפ א טימ ןעייג ייז ביוא רעבָא

 ןענעז ייז ביוא זַא ,גנוניימ ןיימ סױרַא גנערב ךיא .ןעגנערבמוא יוו ייס ייז ןלעוו ףרָאד

 ,יישיבויל ןיא ןעייטש סָאװ תוחוכ יד רָאנ .ה .ד ,ןיילַא ייז ןעייג ,יישיבויל ןופ סיורַא טנייה

 ןעמוק ייז ןלעוו ,תוחוכ ןביילק ייז ביוא ןוא ףרָאד ןבענ ןייז 9 רעגייזַא זיב ןלעוו ייז ןוא

 רעפרעד עקימורַא עלַא ןלָאז ןענערב טעוו ףרָאד סָאד ןעוו ,ידכ ,טכַאנ רעד ףיוא טשרע

 טימ ,9 רָעגייזַא זיב ןגיל רימ ןפרַאד -- טגיילעגרָאפ ךיא בָאה -- ,ןכל .רעייפ סָאד ןעז

 ןיא ייז ןלאפרעביא טכַאנייב רשפא ןוא ,טרָא סָאד ןזָאלרַאפ רעטעפש ןוא ןטונימ 0

 .ןקערשרעד ןוא ןעלמוטעצ תוחפה לכל ייז רימ ןלעוו ,ףרָאד

 ּפָארַא ךיז ןזָאל לגרעב ןופ זַא ,ךיא עזרעד ,לקָאניב ןטימ יוזַא קוק ךיא יוו ןוא

 ,טקעמש סָאװ טנוה א טפיול סיורָאפ .ןטנַאיצילָאּפ ןוא ןשטייד עטנּפָאװַאב טימ ןרופ

 .ךָאנ ךיז ןעיצ ןרופ יד ןוא סיורָאפ רעדיוו טפיול ,טייז א ןיא ּפָא טייג ,ּפָא ךיז טלעטש

 שטייד רעזדנוא טקעמש ,וצ טייג ,גנורעיול רעזדנוא טימ סיוא ךיז טכיילג טנוה רעד

 רעייז זַא ,עז ךיא .םיא ךָאנ ןרופ יד ןוא סיורָאפ טפיול ,טנעה ערעזדנוא ןוא רעוועג

 .זדנוא רעביא ןקרַאטש ןענעק ךיז ייז ןלעוו טסעמרַאפ םענעּפָא ןיא ןוא סיורג זיא חוכ

 יז ןלעוו ןטרָאד ,הצע ןייק ָאטשינ ,ףרָאד ןיא ןייג ייז ןלָאז, :רידנַאמָאק םוצ ךיא גָאז

 זומ ,סעטָאלב יד ןופ דנַאר םייב זיא סָאוו ,קסלַאד ןופ .ןָאגָאמַאס טימ ןעקנירטנָא ךיז

 עטַאז ןוא ערוכיש ,ןַאד ןוא .ָאטשינ זיא געוו רעדנַא ןייק -- ,רעהַא קירוצ ןעמוק ןעמ

 -- ,ףמַאק םוצ עטיירגעגוצ טשינ ןוא קיור ןוא רעכיז ןרָאפ ייז ןלעוו ,םזידַאס רעייז ןופ

 ."ןענעכערפַא ךיז ייז טימ ןענעק גנירג רימ ןלעוו

 ןצעמע ןיוש ייז ןבָאה אמתסמ זַא ,ןסייוו ןוא ףרָאד ןיא סָאש ןטשרע םעד ןרעה רימ

 עדליוו ךיז ןרעה סע ןוא למוט א ףיוא טייג סע .טנערב בוטש ַא יוו ןעז רימ .ןסָאשעג

 .קירוצ ןיוש ייז ןרָאפ טָא ןוא .ןהעש עגנַאל יוזא טשרעה סע ןוא ןסָאש ךס א .תולוק

 עיניל-ןאב רעד וצ טנעָאנ זיא סָאװ לדלעוו ןטימ עטקעדעג ןוא ענעבָארגעגנייא ןגיל רימ

 ןיע ףרהכ ןרעוו ןרופ עטשרע יד ןופ דרעפ ןוא ןשטנעמ יד .ךיז וצ טנעָאנ וצ ייז ןזָאל ןוא

 גנוטכיר רעזדנוא ןיא ןָא ןלעטש ןרופ עקירעביא יד .געוו םעד ןעמיוצרַאפ ייז ןוא טיוטעג

 ןליטש ,ייז ןיא עטרעדיילשעגניירַא ,ןטַאנַארג-טנַאה קילדנעצ א רעבָא .רעוועג רעייז

 -עגסיוא זיא עדנַאמָאק יד .ןטעברַא וצ ףיוא ןרעה ייז ןוא סרעפרַאוונליוק ערעייז ןייא

 רעד ןופ טייז רערעדנַא רעד ףיוא ךיילג ןרופ יד ןופ ןעגנירפש עקירעביא יד ןוא טעגרה
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 -טנאה עכעלטע רעביא רימ ןפרַאוו קנילפ רָאג רעבָא .טקעדעג ןרעוו ייז וו ,עיניליזַאב

 רעבירַא ןיילַא רימ ןעגנירפש ןַאד .ןברוח א ןעייר ערעייז ןיא ןָא ןכַאמ סָאוו ,ןטַאנַארג

 ןיא ּפָא ךיז ןגָאלש ייז .*! ןשטייד יד טיוט א -- !ַארוה; :יירשעג א טימ עיניל-ןַאב יד

 זיא געווסיוא ןייק רעבָא .ןטסולרַאפ ןבָאה רימ ךיוא .ףוס רעייז ןעז ןוא גנולפייווצרַאפ

 יד טימ סיורָאפ ךיז רימ ןסייר ,טסול-המקנ ןוא סאה ,גנוסעגרַאפטסבלעז טימ .ָאטשינ

 קידנביולקפיוא .רעוועג רעייז וצ ןעמענ ,ייז ןטכינרַאפ רימ ןוא "! טיוט ַא, :ןעיירשעג

 עשיניַארקוא ןוא עשטייד קיצעביז ַא .דלַאוו ןיא קעװַא ךיז רימ ןזָאל ,תונברק ערעזדנוא

 .דלַאװ ןופ דנַאר םייב ןגיל ןביילב תולבנ עטרגפעג

 עילבערג רעצינַארב רעד ףיוא גנורעיול ַא

 חוכ רעסיורג א זַא ,רעלדניברַאפ ערעזדנוא רעביא זדנוא ןביג רעטעפש ךָאװ ַא ןיא

 ןזָאל ןוא רעדלעוו רעיישיבויל יד ןזָאלרַאפ ןזומ רימ .זדנוא ןגעק ףיוא טייג ןשטייד ןופ

 ןבענ ןָא רימ ןעמוק ןגעוומוא ןוא ןגעוו ךרוד .לקניוו חרזמ-ןופצ םוצ סַאּפמָאק ןכָאנ ךיז

 ןקורט א ףיוא .רעדלעוו-רוא ןוא סעטָאלב ןופ רעטנעצ ןיא ,סרָאטוכ רעוואטוב יד

 תיבה-לעב רעד .רָאטוכ א ןבענ ןקיטכענ ןביילב ןוא ךַאװ רימ ןלעטשעצ עלעודניא

 עפורג עניילק א זַא ,עינדָארָאה עלעטעטש ןיא ןסיוו וצ טיג ןוא סיורַא רעבָא ךיז טעבנג

 .ןעמענ זדנוא ןעמוק ןטנַאיצילָאּפ טימ ןשטייד 20 .עטַאכ ןייז םורַא ןענעז רענַאזיטרַאּפ

 -געוו רעד ןוא לסקַא יד ףיוא רעוועג סָאד ,רעכיז ןעייג ייז יוו ייז טקרעמַאב ךַאװ רעזדנוא

 זדנוא וצ טנעָאנ וצ ייז רימ ןזָאל ,גָאט ףיוא ןעירַאש ןָא טבייה'ס ןעוו .סיורָאפ רעזייוו

 וצ ךיז ןזָאל ןוא רעוועג רעייז וצ ןעמענ רימ .טסעמרַאפ ןייא טימ סיוא ייז ןסיש ןוא

 -סיוא רעד טימ רעדלעוו רעצינארב יד וצ ךיז ןגָאלשרעד ןוא סַאּפמָאק ןטיול רעדלעוו יד

 לייוו ,ןפמַאק ןעמענפיוא ןזומ ןלעוו ןוא טרעגַאלַאב ןרעוו רימ ןלעוו אד זַא ,גנונעכער

 ןריפ ,טייצ רענעי וצ דָארג זַא ,יוזַא רָאפ טמוק סע ןוא .ןגייווש טשינ טעוו אנוש רעד

 רימ .ןדיי רעציווָארבמָאד ןוא רעקינרעס יד וצ ןשטייד רענילָאטס יד םייוג רעקינרעס

 ןוא עילבערג רעצינַארב רענעטָאשעגנָא רעד ףיוא גנורעיול ַא ןגיילרַאפ ןוא ייז ןקרעמַאב

 א טימ .ןברוח ַא ייז ייב ןָא ןכַאמ ןוא יירעסיש א רימ ןעגעפע ןַאד .טנעָאנ וצ ייז ןזָאל

 טימ םורַא ךיז ןלעטש ,דלַאװ ןיא ןעור ןביילב רימ ןוא ,ּפָא ךיז ייז ןגָארט לטשער ןיילק

 .ןשינעעשעג עקידרעטייוו ןופ גנוטרַאוופָא ןיא ןכַאוו

 תוליחק עטעליוקעגסיוא ןופ ךעלטשער יד טימ

 ןוא תונקז ,םינקז ,ןשטנעמ ענעקָארשעצ-בלַאה ,בַאטש רעזדנוא וצ וצ ןריפ ןכַאוו יד

 ןוא טכאוורעד טלָאמעד .תוליהק עטעליוקעגסיוא ןופ עלעטשער א זיא סָאד .רעדניק

 ןוא ,דַאירטָא ןשידלעה ןיימ רעביא זָאל ךיא ןוא ,דיי עלעטניפ ןיימ רימ ןיא ףיוא טזיורב

 טעוו גנורַאפרעד ןיימ זַא ,קידנענעכער ,תושפנ עכעלקילגמוא יד טָא ןבענ רעביא ביילב

 ָאד ןיפעג ךיא .לרוג ןשידיי רעזדנוא ךיא לייט ןָא טלָאמעד ןופ .ןעמוק ץונ וצ ייז

 ןופ ןָא רימ ןבייה ןעמַאװצ .עטריזינַאגרָא-טשינ ןוא עטנפָאווַאב-ךאוש ,עכעלטנגוי

 ןוא םינקז עכעלקילגמוא יד ןייז ליצמ ןוא ןטיהסיוא ןגעוו לכ םדוק ןטכַארט ןוא *ףלא;
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 ןעווענַאלפ ױזַא .ןדרָאמ ןוא ןעוועדליוו עכלעוו םייוג יד ןפָארטשַאב -- ךיוא ןוא ,רעדניק

 וצ ,עיסעלַאפ רעביא עטיירפשעצ ,ןענָאזינרַאג עשטייד יד ןדָאש ןעגנערב וצ ךיוא רימ

 .סעדַאלקס עטביורעגנָא יד ןענערב ןוא ןענַאב סאנוש םעד ןסייר

 עלַא ןריזינַאגרָא ןוא ןכוזוצפיוא ידכ ץלַא ןוטעג ךיוא רימ ןבָאה געט ענעי ןיא

 -סיוא-דלַאוו רעד רעביא עקידנעקנָאלבמורַא ,ןדיי עגנוי רעציווָארבמָאד ןוא רעקינרעס

 טקינייארַאפ ןרעוו עלַא ןוא טכעלקריוורַאפ עקַאט טרעוו גנובערטש רעזדנוא .גנוטיירפש

 עטכישעג-עיגָאלָאריטרַאמ רעשידיי רעד ןיא ןייא טביירש רעכלעוו ,חוכ ןקיטכעמ ןייא ןיא

 .טַאלב שיָארעה א

 יוו ןעזעג רימ ןבָאה ןגרָאמירפ ןסיוועג ַא ןיא סָאװ םעד ןופ ךיז סע טָאה ןביוהעגנַא

 ןופ ,היח ,לבייוו סָאד עקוואטס רעזדנוא וצ -- ריפ עלַא ףיוא שממ -- וצ ךיז טעשטַאק סע

 -בלַאה ענעכָאטשעצ ייווצ ךיז ךָאנ קידנּפעלשכָאנ ,ץיװָארבמָאד ןבענ ,עיטסערעב ףרָאד

 זדנוא ףיוא טכַאמ סָאד ןוא טרַאװנגעק רעזדנוא ןיא טססוג רענייא .ךעלגניי עטיוט

 ךעלטעלב טימ ןלייה ןוא ןעװעטַאר ןָא רימ ןבייה ןטייווצ םעד .קורדנייא ןקידנרעטישרעד ַא

 רעגנוי א טָאה סָאד זַא ,זדנוא טלייצרעד היח .(לארשי ןיא טציא זיא רע) ןזָארג-דלַאװ ןוא

 -נענעכער ןוא ,רעסעמ ַא טימ רעדניק יד ןכָאטשעצ קידמיואמ יוזַא קסרעזָא ףרָאד ןופ יוג

 ןיא ךיז וצ קירוצ קעװַא קיּור ךיז טייג ,רעביא ייז רע טזָאל ,טיוט ןיוש ןענעז ייז זַא ,קיד

 ,ףרָאד

 קסרעזַא ןופ טידנאב א רעביא המקנ ַא

 םענעכָאטשעצ ןופ טיוט ןוא לַאפרעביא רעד טָא .טגערעגפיוא קידלַאוועג ןענעז רימ

 ,לגניי ןקידעבעל ךָאנ ןופ ןדנווו יד ןוא ןצכערק סָאד ךיוא .ףיוא זדנוא טרעדור ,לגניי

 יד טוג ןעק רעכלעוו עינעשטארמַאז ןופ ,ןַאמשיפ לבייל ךיז טימ םענ ךיא .המקנ וצ טפור

 זדנוא רַאפ .ףרָאד םוצ ןזָאל ךיז ןליוו רימ ןוא יודנַאל ןגנוי רעציווַארבמָאד םעד ןוא טנגעג

 יירד עקווַאטס ןופ ןעמענוצסיורַא ןביולרעד ךיז ןענָאק רימ יצ ,עגַארפ יד רעבָא טייטש

 םענ ךיא ?ןשטנעמ יד ףיוא טרַאוורעדמוא ןָא ןעמ טלַאפ הלילח רעמָאט ,םערָאװ .ןסקיב

 ךיז ןענעפָאוואב רעטיילגַאב עדייב עניימ ןוא ןליוק גונעג טימ סקיב ןייא רָאנ רעבירעד

 רעכלעוו ןעלבייל ןופ ןעגנוזייוונָא יד טיול ,קסרעזָא ןייק ןעייג רימ ןוא רעוועג טלַאק טימ

 בוטש ןיא יוג םוצ קידנעמוקנָא .בוטש ןייז טייטש סע ּוװ טסייוו ןוא יוג ןגנוי םעד ןעק

 רעד טעילוה סױרַא ךיז טתיוו סע יוו .רעטסעווש ןוא עמַאמ ןייז טרָאד רימ ןפערט

 סע ןוא גנַאזעג טרעה ןעמ .ךעליירפ ןוא קישיור ױזַא זיא'ס ןכלעוו ןיא ףרָאד ןיא טידנַאב

 -- ךיא טכַארט -- עלַא רַאּפ. .בוט-םוי זיא'ס לייוו ,טצנַאט ןעמ ןוא םירמז-ילכ ןליפש

 ןליוו יוזַא לייוו ,ןרעוו טעליוקעגסיוא ןזומ ,ןדיי ,רימ רָאנ ,טלעוו רעד ףיוא טרָא ָאד זיא

 גָאז -- המקנ ןעמענ ָאד ןזומ רימ, .רעייפ שילעה ַא טנערב ןצרַאה ןיא ."ןטידנַאב יד טָא

 ,"טנַאה-ףָארטש רעזדנוא ןליפרעד ןטנַארָאבַאלָאק עשטייד עלַא ןלָאז ןוא -- רימ וצ ךיא

 סיוועג טעוו חצור רעד זַא ,ןסילשַאב רימ ןוא גנוטַארַאב עצרוק ַא ּפָא ןטלַאה רימ

 םיא ייז ןלעוו ,שרעדנַא .ןזָאלסױרַא טשינ םענייק בוטש ןופ ןזומ רימ רָאנ ,םיהַא ןעמוק

 ,סױרַא טשינ -- רעבָא ,ןיירַא ןעמעלַא ןזָאל ןוא בוטש יד ןריקָאלב רימ .ןסיוו וצ ןבעג
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 טפרַאװ לבייל .טנַאה ןיא סקיב עטנדָאלעגנָא יד טלַאא ךיא ןוא ,ןסע טכוז ןַאמשיפ לבייל

 יד ןוא ןעשעג זיא סע סָאוו קוק א ןפַאכ ליוו ךיא .שיורעג ַא טרעוו סע ןוא לסיש ַא ּפָארַא
 ;ריא וצ סיוא יירש ךיא .רעטצנעפ ןכרוד ןפיולטנַא וצ טגנולעג יוג ןופ רעטסעווש

 .טיוט ןיוש טגיל יז ןוא ןיירַא ריא ןיא סיש ךיא .טפיול יז ןוא *: סיש ךיא לייוו ,ייטש,

 וזו גנוטכיר רעד ןיא ןפיול סעטיוג ןוא םייוג עלַא ןוא סָאש םעד ןעמ טרעהרעד ףרָאד ןיא

 ןזיב פַא ןעיצ רימ ןוא סעקזייה יד רעטנוא ןדניצ רימ .טידנַאב רעד ךיוא ןוא ןענעז רימ

 זיוה ןייד ןוא ןבעל וטסליוו, : תיבה לעב םוצ גָאז ןוא ןיירַא ןיהַא ייג ךיא .זיוה ןטסקע

 זיא רע זַא ,טגָאז ןוא טמוק רע ."ןטרָאד זיא טידנַאב רעד יצ עז ייג ?ןענערב טשינ לָאז

 ןוא ןומה ןטעשויעצ םעד ןיא ןיירַא רימ ןעייג סקיב רעקיצנייא רעד טימ .ןַארַאפ טרָאד

 ידכ ,ןעיירשעג עדליוו טימ זדנוא ףיוא טזָאלעג ךיז טָאה ןומה רעד .טידנַאב םעד ןעמענ

 קידנטלַאה .ךיז ןפיולעצ עלַא ןוא ןליוק עירעס ַא סיורַא זָאל ךיא .חצור םעד ןגָאלשוצּפָא

 ןוא רעדניק עשידיי ייווצ ןכָאטשרעד טסָאה וד, :םיא וצ ךיא גָאז טנַאה ןיא טידנַאב םעד

 ןטיוט ַא ןגיל טזָאלעג םיא ןבָאה רימ ."ןצרַאה ןיא ליוק א -- גנולָאצַאב ןייד טסמוקַאב וד

 .עקוואטס רעזדנוא וצ קירוצ קעווַא ןענעז רימ ןוא

 ,ןײרַא ןרָאפ ןוא ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי עכעלטע ,רימ ןעמענ ,קיטנוז ןטייווצ םעד

 זַא ,ןָא ייז ןגָאז ןוא ,סעטיוג ןוא םייוג עלַא ףיונוצ ןביירט ,ףרָאד רעטנעצ ןיא ,קידנטייר

 טימ רעניַארקוא ףרָאד עצנַאג סָאד ךעלטרָאװטנַארַאפ ןייז טעוו ןברק ןשידיי ןדעי רַאפ

 רעפרעד עקימורַא עלַא רעביא ךיז טיירפשעצ הרבח רעזדנוא .סטוג-ןוא-בָאה ,ּפעק ערעייז

 עכלעוו ןדיי יד רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ ןענעז ייז זַא ,םייוג יד םוטצמוא ןענערָאװ ןוא

 .רעפרעד ערעייז ןיא ןעמוקמוא ןלעוו

 טעדרָאמעג טָאה רעכלעוו ,ןאמעס רעסיוועג ַא ןעוועג זיא דַארָאגנַאפעטס-עבוד ןיא

 גָאזנָא ןטימ ,סַאג ןטימ ןיא םיא טסישרעד ןעמ ןוא בוטש ןופ סיורַא םיא ןעמ טמענ .ןדיי

 .רעקיטש ןסייר םיא ןופ ןלָאז םיריזח ןוא טניה יד זַא ,רָאנ ,םיא ןקידרעַאב וצ טשינ

 .רעפרעד יד ןיא קיּור ןרָאװעג זיא סע ןוא סַאג ןיא ןגעלעג ױזַא הלבנ יד זיא געט רָאּפ ַא

 דרָאמ ןקידיירפ עכלעוו ,ןרָאטַאזינַאגרָא עקסווָאבלוב ךיז ןזייוואב ,םורַא טייצ א ןיא טשרע

 ייז טימ ןריפ ןדיי עטנפָאװַאב ערעזדנוא .טסנידסעטַאג א שממ ,טלוק א ייז ייב טרעוו סָאװ

 ,סנ א זיא זדנוא ןופ רענעבילבעג רעדעי ןוא ןפמַאק עטרעטיברַאפ סיוא-גָאט ןייא-גָאט

 'רעדיוש ןופ תודע רעקידעבעל ַא זיא הנמלַא ןוא םותי ,ןקז רעטעװעטַארעגּפָא רעדעי ןוא

 -עיסעלָאּפ ןופ דרע רעד רעביא ןגָארטעגכרוד ךיז םערוטש ןיא טָאה סָאװ רַאמשָאק ןכעל

 ,ןילָאװ

 ןדָאזיּפע עטלייצרעד-קידתופתושב ענעדישראפ .ח

 לָאטיּפש ןופ רַאטקַאד א טעבנגעגסױרַא

 .םלועה תומוא ידיסח יד ןופ רענייא -- טַארדנָאק ןטַאברָאה םעד ןענָאמרעד רימ

 ,הליחתכל .עקנַאיטרַאּפ רעזדנוא ןופ ןײטשטנַא םעד ןיא םרוג רעקרַאטש א זיא רע
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 ינשעגּפָא ןַא טימ יוג א וצ רע טריפ רעטעפש .ןליוק טימ ןַאגַאנ ןשיסור ַא רע טגנערב

 רע .ןליוק טימ סקיב עטשרע יד יוג ןופ סיורַא רימ ןסייר ןַאגַאנ ןטימ ןוא סקיב רענעט

 ןסיוועג ַא ןיא .ןטנַאיצילָאּפ םורַא ךיז ןעיירד סע ןעוו ןוא ױזַא יוו רעביא ךיוא זדנוא טיג

 ןטנַאיצילָאּפ עקנַאילוה ַא ףיוא ןייז ןלעוו ףרָאד ןיא זַא ,ןסיוו וצ זדנוא רע טיג ,קיטנוז

 זדנוא ייב ןוא רעוועג רעייז וצ ןעמענ ,לַאפרעביא ןַא ןכַאמ רימ .םייהַא ןעמוק עכלעוו

 עלַא ןיא סיורַא ןעייג רימ .ןליוק לַאנעסרַא ןצנַאג א טימ ןסקיב ןביז עטוג ָאד ןיוש ןענעז

 עכלעוו םייוג עשיחצור עלַא יד ףמַאק ןָא ןגָאז ןוא טנגעג רעציווָארבמָאד ןופ רעפרעד

 .קיור טרעוו דלַאװ ןיא ןוא ,דחפ ןעמוקַאב ייז .ןדיי ןגלָאפרַאפ

 ןיא ,עפַאש ַא ןיא ךילרע ר"ד םעד סיוא טלַאהַאב עכלעוו ,רעטסעווש-ןקנַארק יד

 ןעייג טכַאנייב סנייא רעגייזַא ןוא ןטַארדנָאק ךרוד םעד ןגעוו ןָא זדנוא טגָאז ,לָאטיּפש

 םעד סעציילפ יד ףיוא ןעגנערב ןוא ןסקיב עטנדָאלעג עטוג טימ סיורַא ,ןדיי 7 ,רימ

 .רעטסעווש-ןקנַארק יד -- ןירעבעגצוש ןוא ןירעגעלפ ןייז טימ ךילרע ר"ד ןטכַאװשעגּפָא

 -אפנעצ רשפא ןוא רעטלּפָאט ַא ,ךילרע ךורב ר"ד ןופ ןָאזרעּפ רעד ןיא ,וצ טמוק דלַאוו ןיא

 בהוא רעסיורג א ןוא רעריפנָא ןַא ,רעפמעק ַא ןעוועג זיא ךילרע ר"ד .חוכ רעקיכ

 ךיז ןבָאה סָאװ םינינע-דלַאוו עלַא יד ןיא תוצע טימ טנידעג זדנוא טָאה רע .לארשי

 ןיא זיא קיטקַארּפ עקסרָאטקָאד ןייז .םענרַאפ ןסיורג רָאג ַא ןיא טלקיווטנא רעטעפש

 .קיטיינ רעייז ןעוועג דלַאװ

 ןייז טעוו ,שטשילושטאמ ףרָאד ןיא זַא ,ןסיוו וצ טַארדנָאק טיג גָאט ַא םענייא ןיא

 ךיוא ןלעוו ןטנַאיצילָאּפ ריפ ןוא ,םירמז-ילכ ,סעסקיש ןוא םיצקש ןופ עקנירעשטעוו ַא

 ןיא ,טנווָא זיאס .ןדיי ןופ םיחצור עקיטלאוועג ראפ ןענעק רימ עכלעוו ,ןייז טרָאד

 -עגרַאפ ,ןצנאט רעדרעמ יד ןוא ןליפש םירמז-ילכ יד .ןביוהעג רָאג החמש יד זיא ביטש

 ןיא .גָאט ןופ ןדלעה יד טייצ רענעי ןיא ךָאד ןענעז ייז .ןעמעלַא ןוא ץלַא ןָא קידנס

 ,ןסיורד ןיא סָאװ ןומה רעד .עטַאכ רעד זיב רעטנוא ךיז רימ ןקור שינרעטצניפ רעד

 ריט יד .בוטש יד טלגנירעגמורַא רימ ןבָאה ךיילג .ןפָאלעצ ךיז טָאה זדנוא קידנעעזרעד

 ןעייטש לציא ןיפש ןוא השמ ןיפש .לעזנעג סחנפ ןוא ןיפש ןמלז ךרוד טריקָאלב טרעוו

 סעקצַאצ ,ןַאמיינ סחנפ .ןיירא רעטצנעפ יד ןיא ךיילג ןסקיב עטלעטשעגנָא ערעייז טימ

 ."ךיוה טנעה, :יירשעג ןטימ קינייוועניא ןיירַא ןעגנירפש ,אקנאיסווא לאירבג ,הדוהי

 ,ןטנַאיצילָאּפ יד .טנעה ערעזדנוא ןיא ןסקיב ערעייז ןענעז ןיע ףרהכ ןוא סיוא ןסיש רימ

 ןענעז ייז זא ,וויטָאמ ןטימ ,ןבעל רעייז ףיוא םימחר ךיז ןטעב ,ענעקָארשרעד-טיוט םוצ

 רימ .ןעמונעגוצ ןבָאה ייז סנבעל עשידיי לפיוו ןסייוו ןוא ייז ןענעק רימ ...קידלוש טשינ

 ייז ןריפ ןוא טנעה עקידהאמוט ערעייז ךרוד ענעלַאפעג ,תונברק יד סיוא ייז ןענעכער

 םעד טָא זַא ,ןענָאמרעד וצ יאדכ זיא'ס .ייז ןבָארגַאב ןוא ןסיש ,דלַאוו ןיא קעווַא

 .ייצילֶאּפ יד ךיוא יוו ,ןשטייד יד ןגייוושרַאפ טקַא-המקנ

 ךומאט זדנוא טיג ןטַאנַארג-טנַאה יירד עטשרע יד זַא ,טנָאמרעד טשינ בָאה ךיא ,ָאי

 ןרעביא םורַא ןעייג רימ .רצוא ןַא זדנוא רַאפ סע זיא טייצ רענעי ןיא ןוא ,קושטלירוואג

 ,ןדיי עזָאלצוש ,עקידנעקנָאלב ,טייז רערעדנַא ןופ ןוא ,רעדרעמ טייז ןייא ןופ ןכוז ןוא דלַאװ

 ןפערט רימ ןוא ןדיי ָאד דלַאװ ןיא ןענעז ,עיַאטאלאז ףרָאד םורַא זא ,ךיז ןסיוורעד רימ
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 ,זייל ןופ ןוא ענעטָאשַאב ץערק טימ ,עסעװרָאב ןוא עטעקַאנ ,עקירעגנוה עפורג ַא טרָאד

 ,רעטכָאט ןוא ןיז יירד טימ ןאמנייש ןועמש : סָאד ןענעז ןעוועג .םיתמ עבלַאה ,ענעסערפעצ

 רעזייל ,יורפ ןייז טימ אלַאזוואק םהרבא ,רעטכָאט רעייז טימ טנַאירעבַא יורפ ןוא ןאמ

 קיציא ןוא עייש ןַאמרָאב ,רעדניק טימ ןאמשיפ הנח ,דניק ןוא יורפ ןייז טימ סעלק

 סעלענוז קילעז ןופ ןוז רעד ,קירדומ ריאמ ,קילָארס ןוא גרעבנטכארט החמש ,לגניי סרעדניב

 -- קינעימילפ סרעגיר ןוא ,"ןביוט, רעדירב עדייב יד ,רעדניק יירד ןוא יורפ ןייז טימ

 ןוא לּפָאק ןוז ,יורפ ןייז ,לשרעה 'ר ,סרוזנעג לסַאב ,ןיוועל החפשמ יד ,ןאמשיפ השמ

 .ןוז א ןוא קישטיב רשא ,קירדומ םהרבא ,גרעבנזייא עקניכ ,רעטכָאט

 עדנע ןענעז ןדיי עטנָאמרעד יד ןופ טנעצָארּפ 95 זַא ,תורודל ןענעכייצרַאפ רימ

 תוירזכא תותימ ינימ לכ טימ ןרָאוועג טקינייפרַאפ ,וצדרעטעפש ךיוא ןוא 1942743 רעטניוו

 .םייוג עשימייה יד ךרוד

 זַא ,ןלייצרעד ןוא ןעמוק עיניפ עזאמלפראפ ןוא ,הנוי ןישטליט ,עפורג רעד ןופ ייווצ

 ןוא רעקינרעס ןופ עקנַאזיטרַאפ עטריזינַאגרָא-טוג ַא טייטש רעדלעוו רעקסרעזָא ןיא

 .ןעלפ ןשטייד ןופ ענעפָאלטנַא ,םייוג ןופ שימוצ םעניילק ַא טימ ,ןדיי רעציװָארבמָאד

 ןעמונרַאפ רימ ןענעז ,קיפיולרָאפ רעבָא ,ייז טימ טקַאטנַאק ןגעוו ןרעלק ןָא ןבייה רימ

 ןלַאפרעביא ןגעק ייז ןענערָאװ ןוא רעפרעד יד ןיא ןיירַא ןעגנירד רימ .טרָא ןפיוא

 טיורב :ןעגנורעדָאפ ענייז שטייד םעד ןבעגּפָא טשינ ןזָאל ןוא ןריטיגַא רימ .ןדיי ףיוא

 ייז רימ ןפור ,דנַאלשטייד ןייק טנעה-רעטעברַא עגנוי טרעדָאפ רע ןעוו ןוא .שיילפ ןוא

 ייז .דנַאלשטייד ןייק ךרפ-תדובע ףיוא ןייג וצ טשינ ןוא ןיירָא דלַאוו ןיא ןעמוק וצ

 ,תורצ עסיורג ייז ןופ רימ ןבָאה וצ-רעטעּפש רעבָא ,טרָא ןפיוא ןביילב ןוא זדנוא ןגלָאפ

 טזָאלצוש יד ןשיווצ ןברוח ַא ןָא ןכַאמ ,סעצווָאבלוב יד ראפ ןוורעזער יד ןענעז ייז לייוו

 .רענַאזיטרַאּפ יד טימ ןפמַאק עטרעטיברַאפ ןריפ ןוא ןדיי

 ייווצ טימ זדנוא טימ ןעייג סע .ןדיי עטנפָאװַאב קיצנַאװצ ןיוש רימ ןענעז טציא

 ןיוש רימ ןבָאה ,ןכָאװ ןוא געט עכעלטע ןופ ףיולרַאפ ןיא .ןעלּפ ןופ ענעפָאלטנַא ,ןסור

 ןוא עיצינומא ,רעוועג רעייז ןוא ןטנַאיצילָאּפ ,ןשטייד טעגרהעג ןוא ןעגנורעיול טכַאמעג

 ,דלַאװ ןיא טשינ ןעמוק ייז ןוא דחפ ןבָאה םיחצור יד .זדנוא ייב ןבילבעג ןענעז השבלה

 רימ ןוא קירדומ ריאמ ןוא ,ץינעווראה ףרָאד ןופ ,קירדומ םייח זדנוא וצ ןעמוק סע

 ןשטייד יד זַא ,ןסייוו ןוא חוכ רעזדנוא ןיא ןביולג ןָא ןביוה רימ ,ללכה .רעוועג ייז ןביג

 .ןָאזרעּפ 40--50 וצ סעפורג ןיא רָאנ ךיז ןגעווַאב ייז זַא ,ןוא טגיילעגנייא ןגיל ןוא ןרעטיצ

 ,קצֶאסיוו ךרוד ,ןילָאטס ןייק ץיװָארבמָאד ןופ ןעגנַאגעג זיא עפורג ַאזַא ןעוו ,לֶאמנייא

 ןגיל רימ .טריקסַאמרַאפ טוג ןוא ןבָארגעגנייא ךיז ,גנורעיול א טכאמעג רימ ןבָאה

 רימ ןעעזרעד ףוסבל ןוא ,דלַאװ דנאר םייב ,עינעשטארמאז רעטניה געט ייווצ

 ,סנבָארגצוש ערעזדנוא ןופ ןוא טנעָאנ וצ ייז ןזָאל רימ .ןשטייד טימ ןטסיצילַאּפ הנחמ ַא

 ,טמוק רעייפ סָאד ווו ןופ ,ךיז ןריטנעירָא ייז ןענַאװ זיב .רעייפ ַא רימ ןענעפע ,דלַאװ ןיא

 ןפיולעצ ןוא שינעלמוטעצ ַא ןיא ןיירַא ןלאפ ייז .ןטסולרַאפ אד ייז ייב ןיוש ןענעז

 יד ןוא רעוועג סָאד וצ ןעמענ רימ עכלעוו ןופ ,תולבנ עטעגרהעג יד קידנזָאלרעביא ,ךיז

 ןיא עקַאט ,גנוטיירפשסיוא-דלַאוו רעד ןופ שינעפיט רעד ןיא קעווַא ןעייג רימ .השבלה
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 םעדכָאנ .טקעדעג זדנוא ןבָאה דלַאװ רעד ןוא סנבָארגצוש יד לייוו ,טקידעשַאבמוא ןצנַאג
 זַא ןסייו רימ .ןכָאװ רָאּפ עטוג א ףיוא דלַאװ ןיא ןוא רעפרעד יד ןיא ליטש טרעוו
 ,תומהב ןוא לפָאטרַאק ,תואובת ליפ ןבילקעגנעמַאזוצ ןענעז ,עיאטאלאז ףרָאד ןופ טוג ןיא
 ץלַא סָאד ןריפוצסיורַא ךיז ןביילק ןשטייד יד זַא ,ךיז ןסיוורעד רימ ןוא םיריזח ,ןסּפעש
 ןשיווצ ןופ .עקוואטס רעזדנוא ןופ סיורַא רימ ןעייג טכַאנ רעבלַאה ןיא .דנַאלשטייד ןייק

 רעפרעד עקימורַא יד ןופ םייוג יד .טוג םוצ זיב ןעייגרעד ןוא ,סעטָאלב עכעלדנעמוא יד
 סנטייוורעד ןופ ייז ןטלַאה רימ .האנש טימ זדנוא ףיוא ןקוק ןוא ןפָאלעגנעמאזוצ ןענעז

 ןפָאוו רעזדנוא ראפ דחפ ןבָאה ייז .זדנוא וצ ךיז ןרעטנענרעד וצ טשינ ייז ןענערָאװ ןוא

 ןקידעבעל םעד סױרַא ןריפ ,טוג ןיא ןיירַא ךיז ןסייר רימ .סנטייוורעד ןופ ןעייטש ןוא

 ןוא תואובת טימ ןרופ ןָא ךיוא ןענעדָאל רימ .דלַאוו ןיא םיא ןביירט ןוא רַאטנעווניא

 רעזדנוא קידנעעזרעד ,םייוג יד ,רָאנ טסולג ץרַאה רעייז סָאװ ןעמענ םייוג יד ןסייה

 ייז ןוא םמותשנו להבנ ןרעוו ,טייקיאעפ-ףמַאק ןוא גנוריפפיוא עטרינילפיצסיד ןוא טומ

 רעטנזיוט רעקילדנעצ ןעייטש דלַאװ ןיא זַא : טגָאז זדנוא ןופ רענייא סָאוו םעד ןיא ןביולג

 ןה ןוא ןשטייד יד ןה .עפורג עניילק ַא ןעמוקעג רָאנ זיא רעהַא זַא ןוא ןדיי עטנּפָאװַאב

 ,דלַאװ ןטנעָאנ םוצ ןָאט יצ קוק ַא וליפא רעמ טשינ ןגַאוו םייוג יד טימ ייצילָאּפ יד

 ןדיי ןופ םיחצור רעביא המקנ ןופ ןטקַא

 א יוו .ןייטשלגייפ קחצי ףיוא ןָא עפורג רעזדנוא ךיז טפערט טייצ ָא-רעד ןיא

 ןיא ןטידנַאב עלַא ךיוא ןעק רע .רעזייווגעוו רעזדנוא רע טרעוו ,ןטיבעג יד ןופ רענעק

 רעד וצ ךיוא זדנוא רע טריפ ױזַא .זדנוא טימ םורַא ךיז טריפ רע ןוא לקניוו םעד

 יוו ןעמוקַאב רימ ןוא וצ רימ ןעמשנ םענייא .סָאידאר ייווצ טָאה סָאוו ,עטחלג רענישילאז

 עשראוו ,ןילרב ןוא עווקסָאמ ןרעה רימ ."טלעוו רעטיירב רעד וצ רעטצנעפ א, : טגָאז ןעמ

 יד זַא ,טוג ןסייוו רימ .ןשינעעשעג-טלעוו יד ןיא ךיז ןריטנעירָא רימ ןוא ,ווָאוול ןוא

 גונעג ןבָאה ךָאנ טעוו שטייד רעד זַא ,ןטכארט רימ ןוא ,זדנוא ןופ טייוו ךָאנ זיא הלואג

 ,אמעט יאהמ עקַאט ,רעבָא .ףוס א זדנוא טימ ןכאמ ןענָאק וצ ןטייקכעלגעמ ןוא טייצ

 רימ ןליוו .טפַאהרעביפ רימ ןטעברַא ,עכַאווש ןענעז ןבעל ןביילב וצ ןטכיזסיוא יד לייוו

 ןוא רעפלעהטימ ענייז ןוא ןשטייד ןענעגרה רעמ סָאװ .תורצ רעמ סָאװ ןוטנָא םיא

 .טייהנגעלעג םוש ןייק ךרודא טשינ ןזָאל רימ

 עקינייא ןופ טנאדנעמָאק רעד -- ,ליג סאראט ,רעדרעמ רעינאר רעד זיא טָא ןוא

 .ןדיי רעביא תוגירה טימ טכַאמעג טמירַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,ןטקנוּפ עשיאייצילָאּפ

 ,טנעה ענייז טימ םענעסָאגראפ ,טולב ןשידיי ןיא זַא ,טגָאזעג רע טָאה ןיילַא ךיז ןגעוו

 קחצי ןייטשלעגייפ טריפ טכענ עכעלטע .ןאר ףרָאד ןופ םייוג עלַא ןדָאבסױא ןעמ ןָאק

 ,ןענייטשלעגייפ טגָאז יוג ַא .טשינ םיא טפערט ןעמ רעבָא ,בוטש ןייז וצ עפורג רעזדנוא

 ןוא םורַא יז טלגניר ןעמ .בוטש ןיא ןייז סיוועג רע טעוו טכַאנ רעד ןוא רעד ןיא זַא
 רעטנוא ליג סאראט טכאמעג טָאה ,ןזיוועגסיורַא ךיז טָאה סע יוו .ָאטשינ רעדיוו זיא רע
 .ןרָאװעג םלענ זיא ןוא רעטעמ קילדנעצ רָאּפ ַא ףיוא גנַאגסיורא ןַא דרע רעד

 ןב ןייז טימ ןעמענ ןוא השבלה רעשידיי רעטביורעגנָא טימ ןרופ ןענעדָאלרַאפ רימ
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 ןיא ןדיי ענעריורפרעד ,עטעקַאנ יד ראפ ןבעגעגּפָא טרעוו השבלה יד .יורפ ןוא דיחי

 סחלג רעינאר םעד ...ןאר ןייק םוא טשינ רעמ ךיז ןרעק יורפ ןוא דיחי-ןב ןייז .דלַאװ

 ןוא בוטש ןיא חלג םוצ טנווָא ןַא ןיא רימ ןעמוק .ןשטייד יד ייב טסניד ןיא זיא לדנוז

 םיקוספ טימ רע טרעפטנע ."? רעטעררַאפ רעד ,ןוז ןייד זיא ּוװ .לרעטָאפ, :םיא ייב ןגערפ

 השרד עכעלרעטַאפ ,עגנַאל א ןרעה רימ ןוא עילעגנַאווע רעד ןופ ןגוצסיוא ןוא ך"נת ןופ

 ןַארַאפ ךָאנ זיא'ס ןוא קלָאפ ןשיסור םייב תמא ָאד ךָאנ זיא'ס זַא, ונייה ,תמא ןגעוו

 רָאנ טשינ טעדרָאמ ןוא טביור שטייד רעד זַא ןוא ,ןטעיוװָאס יד ייב עדריוו-ןשטנעמ

 שטייד םעד ןפָארטש יאדווַא ןלעוו ,עמַאמ ןוא ןוז ,טָאג .םַאנסיוא ןָא ןעמעלַא רָאנ ,ןדיי

 .ןוז ןייז ךייש סָאװ ,רָאנ .הלפמ ןייז ןיא רעכיז רע זיא ןיילַא ןוא חלג רעד טגָאז --

 טכַאמעג םיא טָאה שטייד רעד לייוו ,םישעמ ענייז רַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ טשינ רע זיא

 .ורוצ חלג םעד ןזָאל ןוא ךייוו רימ ןרעוו ,ענייז דייר עטוג יד ןופ .ףרָאווסיוא ןַא רַאפ

 וצ ידכ ,ץערעמידאלוו ןבענ ,ארעזא ףרָאד םוצ שרַאמ ןכעלקילגמוא ןַא ןכַאמ רימ

 לאירבג -- םעדייא סענארַאוו רימ ןרילרַאפ ףמַאק ןיא .ףרָאד ןופ רעדרעמ-ןדיי םעד ןעמענ

 עשירעפמעק רעזדנוא .רעיורט ןפיט ןיא זדנוא טזָאל ןברק רעשירפ רעד טָא .ל*ז אקנאיסווָא

 ןוא רעזייה ןענערב ןוא ףרָאד סָאד רעטנוא ןדניצ רימ .טרָא ןפיוא המקנ טמענ עפורג

 ןופ סטוג טימ רעלכייפש עטפַארפעגנָא .ןטידנַאב ןלַאפ ןליוק ערעזדנוא ןופ ,ןלַאטש

 א רבח רעזדנוא קירוצ ןריפ רימ רעבָא ,ךיור ןטימ קעװַא ןעייג ןדיי רעצרעמידאלוו

 ףיול ןיא .לדייב ןבענ ,עלעגרעב א ףיוא רבקמ רימ ןענעז ףוג ןקילייה ןייז ןוא ןטיוט

 רימ ,רעבָא .סעקצאצ לדוי ןוא ןיפש ןמלז טעדנּווורַאפ ןרעוו ןפמַאק עקידרעטייוו ןופ

 טציא .רעגלַאפרַאפ ןרעוו עטגלָאפרַאפ יד ,רימ .רעדרעמ יד ןכוז וצ ףיוא טשינ ןרעה

 סופורטופא רעד זיא רעכלעוו קאפש ןאילוא רעציװָארבמָאד םעד גיוא ןפיוא רימ ןעמענ

 ןופ רעמענפיוא רעד ךיוא זיא ,חצור רעד טָא .ןגעמרַאפ ןשידיי ןטביורעגנָא םעד רעביא

 טימ ,ןענָאק ןלעוו רימ יוזַא יוו ןיירא קרַאטש ןרעלק רימ .ןדיידדלַאוו עטּפַאכעג יד

 טָא ןלַאפַאב ,טפאשטנעק רעשירעטילימ רעקינייוו ךָאנ ןוא תוחוכ עמערָא ערעזדנוא

 .סטוג עשידיי עטביורעגנָא סָאד סרעלכייפש ענייז ןופ ןעמענוצ ןוא ןקאפש םעד

 טפַאשרעריפנָא יד .עבַאגפיוא יד ןליפרעד סיורַא רימ ןענעז טנווָא ןא םענייא ןיא

 טימ סיורָאפ טזָאלעג ךיז טָאה רעכלעוו ,ןענַאמיינ סחנפ ןרָאװעג ןבעגעגרעביא זיא

 סעקצַאצ :ןעגנַאגעג ןענעז םיא ךָאנ .טנעה יד ןיא סקיב ןייז ןוא ןטַאנַארג עטלעטשעגנָא

 ןישטליט ,ךילרע ר"ד ,גרעבנענָארק ,(לבייל ןוא ןמלז) ןיפש רעדירב יד ,סחנפ לזנג ,לדוי

 .ןדָאלעגנָא ןסקיב יד ןענעז ןעמעלַא ייב .ןסור ייווצ ערעזדנוא ךיוא יוו ,קירדומ םייח ,הנוי

 טשינ ךָאנ א ,דרע יד ןוא קיטסָארפ קרַאטש זיא'ס .ןטַאנַארג יד טיירג ןעמ טלַאה ךיוא

 ,רעווש ךיז טייג סע .רענייטש עקיציּפש יוו ,טרַאה ןוא ףראש זיא ,עטקעדאב יינש טימ

 טכַאנייב ייווצ םורַא .דלעפ ןוא דלאוו ךרוד ןייג ןוא ןכאילש יד סיוא ןדיימ רימ לייוו

 ערעזדנוא קידנרעהרעד ,חצור רעד טָאה רעדייל ,רעבָא ,בוטש סקאּפש םורַא רימ ןעלגניר

 ,ןשטייד יד ןגָאזנָא ןפָאלעג זיא ןוא ןּפַאכוצסױרַא ךיז ןזיוואב סנטייוורעד ןופ ךָאנ טירט

 עמערַאװ ןָא ןענעדאל ,דרעפ ענייז רימ ןענאּפש לענש ףיוא ןוא ךיז ןריטנעירָא רימ

 ןענעז רימ לייוו ,דרעפ עריא ןריפקירוצ לָאז יז זַא ,עיוג יד טימ ןעמענ רימ .םישובלמ
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 טפַאכ סעקצאצ לדוי ןוא ןסָאשַאב קרַאטש רימ ןרעוו םייתניב ...םינלזג עשידיי ךָאד

 יד טימ ןרילופינאמ וצ ױזַא ןָא טביוה ןוא סע טקרעמַאב עיוג יד .סופ ןיא ליוק ַא ןיירַא

 רעטנוא ריא טקור סעקצאצ רעטעדנּוװרַאפ רעד .ןגָאינָא זדנוא לָאז ײצילָאּפ יד זַא ,דרעפ

 ײצילָאּפ עטלמוטעצ יד .רעלענש דרעפ יד ןיוש טביירט יז ןוא ןצרַאה םוצ סקיב יד

 זַא קידנעניימ ,ןסַאג עלַא ףיוא סעוואטסאז טלעטשעצ ןבָאה ייז .ךָאנ טשינ זדנוא טגָאי

 רימ ןוא ןיירַא טלעוו רעד ןיא םתס ןסיש ייז .ןיירַא לטעטש ןיא ןסייר ךיז ןלעוו רימ

 רימ ןוא ךאילש ןטימ טרָאפ ,ןכאז רופ רעד טימ סעקצַאצ .לטעטש ןופ סיורַא ךיז ןביילק

 טשינ וא ,סעפע זדנוא ךיז טכוד געוו ןטימגיא .ךַאוו ןטלַאה ןוא רעדלעפ יד טימ ןעייג

 ַא ןכַאמ רימ .זדנוא ןגלָאפרַאפ עכלעוו ןטנַאיצילָאּפ רָאנ ,רופ רעד ףיוא טציז סעקצַאצ

 רעבָא ,ןסעקצַאצ טעגרהרעד ןעוועג רימ ןטלָאװ סיוועג .רופ יד ןסישַאב ןוא ווּורפ

 ןוא רעכיג ןרָאפ לָאז יז עיוג רעד ףיוא ןעיירש ןָא טביוה סעקצַאצ .סנ א טעשעג סע

 ןָא טביוה דלַאװ ןיא .םימשה ןמ סנ ַא שממ ןירעד ןעעז רימ .לוק ןייז ןענעקרעד רימ

 .טנוזעג טרעוו רע ןוא סופ סלדוי ןלייה ןוא ןרישזַאדנַאב וצ ךילרע ריד

 רעדירב רַאּפ ןייא ךיז ןלעטש רעדירב

 רעצינשזערעב םורַא ןעקנָאלב ,סערַאטוכ רעצינעװרָאה יד ףיוא זַא ,ךיז ןסיוורעד רימ

 שירפ רעד ןופ ןרעוו וצ טעדרָאמעגסיוא הנכס רעסיורג ןיא ןענעז עכלעוו ,ןדיי

 םורא ,טכַאנ רעיסעלַאפ רערעטצניפ-קָאטש א ןיא .סעצווָאבלוב עדנַאב רענענַאטשטנַא

 רעדלעפ עטיינשרַאפ ךרוד ןוא ,עקוואטס רעזדנוא ןופ סיורַא ךיז רימ ןזָאל ,רעגייזַא ייווצ

 טיול ּווו ,טרָא ןטנכייצעגנָא םוצ רימ ןעמוק ,שרַאמ ןקידהעש-ייווצ ַא ךָאנ ,רעדלעוו ןוא

 עטריזינַאגרָא יד ןופ טסענ יד ןעניפעג ךיז ףרַאד ,עיצַאמרָאפניא רענעמוקַאב רעד

 שטיווָאקיבויל ןוא ץינשזערעב .ץיווָארבמָאד ןופ ןטנַאיצילָאּפ עלַא עכלעוו טימ ,סעצווַאבלוב

 סע ןוא טיילדרעטילימ עטלושגסיוא ָאד ןענעז ייז ןשיווצ זַא ,ןסייוו רימ .טימ ןטעברַא

 א רימ ןענעפע ,גנוטַארַאב רעצרוק 8 ךָאנ .ןעלדנַאה וצ ָאד יוזַא יוו עגַארפ ַא זיא

 זיא ןוא ךיז טלקיוורַאפ ףמַאק רעד רעבָא .טלמוטעצ ןרעוו ייז ןוא יירעסיש עקרַאטש

 ןיא ךיוא ןוא ןשטנעמ ןיא טכיוועגרעביא ןסיורג ַא ןבָאה ייז זַא ,ןעעז רימ .קידתוירזכא

 ןופ טצישעג ןרעוו ןוא ןבָארגרַאפ ןגעלעג רימ ןענעז ,קילג רעזדנוא וצ ,רעבָא .ןפָאוו

 ךיז ןעניפעג רעזדנוא טקעמשרעד ןדיי עטקעטשרַאפ יד ןבָאה ,השעמ תעב .ןליוק ערעייז

 ןיא טרעוו ןיפש ןמלז .טנגעג רענעי ןופ ןגיוצעגפָא סנטייצַאב ןבָאה עלַא ןוא טיבעג ןיא

 טלָאװעג טשינ ןוא טיוט םעד טקעמשרעד ןבָאה רימ לייוו ןוא .טעדנווורַאפ טכַאלש

 ערעזדנוא זַא ,הרובג ַאזַא טימ ןגָאלשעג ךיז רימ ןבָאה ,עקידעבעל ייז וצ ןלַאפניירָא

 סרעזדנוא .רערעווש ַא ןעוועג תמא ןַא סָאװ זיא ףמַאק רעד .ןטָארטעגּפָא ןענעז םיאנוש

 ןזיווַאב ןבָאה ןדיי רעצינשזערעב יד רעבָא ,ןרָאװעג טעדנוווראפ רעווש זיא רבח ַא

 .טעוועטַארעג ךיז ןוא טרָא םענעי ןופ ןפיולטנַא

 ..גָאט ןלעה ןטימ ןיא ןַאזיטרַאּפ ןשידיי א ןופ ריצַאּפש ַא

 ךייט ןופ טייז רערעדנַא רעד ףיוא עקנַאזיטראפ ַא ךיוא טײטשטנַא ןכָאװ ענעי ןיא
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 ,ןדיי יד ָאד ןענעז רעדלעוו ענעי ןיא .ירעזא ןוא ןיסַארַאק רעפרעד יד ןשיווצ ,שטולס

 המלש ,ןוז ןייז טימ שטיווָאקילעז ,ווָאקייפ ןועמש ,םייח קירדומ ,רעשטיטַאילעב ריאמ
 רעטעפש ךעבענ זיא רעכלעוו ,דלעה ַא ,לגניי רעקסלירטס א ,קיב לרעב ,רעשזולַאז
 החמש ןוא ייז וצ ןייגרעד סעיצקַא ןוא םישעמ ערעזדנוא .גרעבנזָאר החמש ןוא ,ןלַאפעג

 טימ טסיש סָאװ סקיב רענעטינשעגּפָא ןַא טימ טנּפָאװַאב זיא רעכלעוו ,גרעבנעזָאר

 דחפ סיורג ַא זיא ןטיבעג ערעזדנוא ןיא .טקַאטנָאק ןדניבנָא זדנוא וצ טייג ,ליוק ןייא

 ךרודַא טדיינש גנונעפָאוואב רעכַאװש ןייז טימ ,החמש ןוא לארשי יאנוש עלַא ףיוא

 ךייט םענעריורפרַאפ םעד ךרודַא טייג ,קלָאק ןוא עשזולאז רעפרעד יד גָאט ןלעה ןטימניא

 סַאג רעניבאראוו ךרוד טריצַאּפש ,ץיװָארבמָאד ןיא סעקליהַאמ עשיאיוג יד ןבענ ןיראה

 טקוק ןעמ ,תמא .םיא ןענעק עכלעוו ,סעטעיוג ןוא םייוג עקידבוט-םוי טימ לופ זיא סָאװ

 םיא ןטלָאװ ייז יוו ,ּפָא ךיז ןגָארט ןוא סיוא םיא ןדיימ ייז ,רעבָא ,האנש טימ ךָאנ םיא

 רעכלעוו ,רמוש-דלַאװ םייב טקיטכענ ןוא עקסווָאראקוד ףיוא סיורַא טייג רע .ןעזעג טשינ

 .סעצווָאבלוב יד ךרוד טקינייפרַאפ רַאפרעד עקַאט טרעוו ןוא םלועה תומוא ידיסחמ זיא

 -לוב ןקיטסענ סע ןכלעוו ןיא שטשילושטאמ ףרָאד םעד ךרוד החמש טייג סנגרָאמוצ

 ןעשעג טעוו ןהחמש ביוא זַא ,טוג ןסייוו ייז .טשאררעביא ןענעז עלַא ייז ןוא סעצווָאב

 זַא .ןענעכער ייז .םייוג ןרעוו טעגרהעג ןלעוו ,רעפרעד יד ןענערב ןלעוו ,סטכעלש סעפע

 זיא החמש ןעוו ןוא .ןבייהוצנָא טשינ טניול סע ןכלעוו טימ חוכ רעסיורג ַא ןענעז רימ

 טָאה רעכלעוו ,עקבודעצארפ ןיא חצור ַא ןגעק עיצקַא ןַא רע טריזינַאגרָא ,זדנוא ייב ןיוש

 בָאה שידיי טימ טפָארפעגנָא ןעוועג ןענעז בוטש יד ןוא רעלכייפש ענייז .ןדיי טעדרָאמעג

 ןוא ןרופ עלופ ןדָאלעגנָא ,טקיניירעגסיוא ץלַא ןוא ןעמוקעגניהַא טרָאד ןענעז רימ .סטוג ןוא

 ,עטגָאלּפעג יד טכושַאב ןוא טדיילקַאב רימ ןבָאה טרָאד .דלַאוו ןיא ייז טימ קעווַא

 טקרַאטשעג ןענעז ,דלַאװ סרעטאילפ ןיא סרעלגָאװ עלַא יד ןוא ,ןדיי עזָאלצוש

 ןוא .ייז ףיוא גנוטכַא ןביג סָאװ טנעה ןוא ןגיוא ָאד ןענעז סע זַא ,קידנעעז ,ןרָאװעג

 .ומש חמי ןרעלטיה ןבעלוצרעביא גנונעפָאה ןוא טומ ןעמוקַאב ןבָאה ייז

 קרַאטש זיא רעכלעוו ,ףיוה רעשטשילושטאמ םעד ףיוא םַאזקרעמפיוא ןענעז רימ

 רעד טימ שינָאפעלעט ןדנוברַאפ זיא ןוא ןטנַאיצילָאּפ עטנפָאוואב טוג ךרוד טכַאװַאב

 ,ץינשזערעב ןופ ןכַאוו-ייצילָאּפ עלא טכַא ןגייל קיטייצכיילג .ץיווָארבמָאד ןיא אפַאטסעג

 -עשַאב עקידעבעל ,תואובת ןופ רצוא םעד ףיוא קצָאסיװ וליפַא ןוא ,שטיווָאקיבויל

 ןצופ ,רימ ןקינייר ...לייורעד ןוא .שטשילושטַאמ ןיא טלמַאזעגנָא זיא סָאוו ,ןשינעפ

 -ָאיצקנופ טעוו סע יוו טייקיניילק עדעי ןרילָארטנָאק רימ .רעוועג רעזדנוא ןרימש ןוא

 ןטָאנַארג-טנַאה יד .ןקורט ןייז לָאז ןליוק לַאנעסרַא רעצנַאג רעזדנוא זַא ,ןליוו רימ .ןרינ

 עכעלגעממוא ןוא עכעלגעמ עלַא םורַא ןדער רימ .טשרָאפעגסױא שינעמכַאפ ןרעוו

 יד ןייא ךיז ןשיזוצ ןלייט רימ .געוו ןיא טרָא ןבָאה ןענעק עכלעוו ,ןעגנולכיורטש

 רע לייוו ,דָאכָאּפ םעד ןוא טפַאשרעריפנָא יד רעביא טמענ ןַאמיינ סחנפ : סעיצקנופ

 סױרַא ךיז ןזָאל ןאזרעפ 30 א ךרעב ןוא עיצַאטנעירָא רעקנילפ טימ ןעקנָאשַאב זיא
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 ןטימ ןוא ןרעטש יד טיול ןָא ןלעטש רימ סָאװ ,סַאּפמָאק א טימ לדייב-דלַאוו ןופ

 רימ רעבָא .ףיוה םוצ ךיילג ןעמוקוצ ןלָאז רימ זַא ,ױזַא רימ ןעייג דלַאוו ןרעטצניפ

 .קירוצ ךיז רימ ןעווערעקרַאפ ןגָאט ןָא טבייה סע ןעוו ןוא טכַאנ עצנַאג ַא ּפָא ןעשודנָאלב
 ןבעג ןענעק טשינ רענייק לָאז סע ידכ ןוא רעפרעד ןוא ןכַאילש ןדיימסיוא קידנלעוו

 סע יוו .דלַאװ ןכרוד רעדיוו טכַאנ רעטייווצ רעד ןיא רימ ןעייג ,ןשטייד יד ןסיוו וצ

 ַא זיא גנונעכערסיוא רעזדנוא ןוא סַאּפמָאק ןטימ ןרעטש יד זדנוא ןרַאנ ,סיוא טזייוו

 וצ עטקירדרעד םוא ךיז ןרעק ןוא טכַאנ ַא רימ ןעשזדנָאלב רעדיוו .עקיטכיר טשינ

 ,עזַאב רעד

 ידלַאװ יד ןופ ןרעמונ עלַא ןוא ןגעוו-דלַאוו עלַא סיוא רימ ןענעכער גָאט ןצנַאג ַא

 .געוו ןיא ךיז טזָאל ןעמ ןוא גנוטיירפשסיוא-דלַאוו יד ןייא טוג ןרידוטש רימ .סנכייצ

 יד .רעביא דלַאב ןסייר רימ ןכלעוו ,לעבַאק-ןָאפעלעט םוצ וצ רימ ןעמוק לָאמ סָאד

 רעייפ ןקרַאטש א טימ ןרעפטנע רימ .רעייפ ַא ןענעפע ןוא זדנוא ןקעדטנַא ןטנַאיצילָאּפ

 רימ ןוא בוטש א ןיא ךיז טרידַאקירַאברַאפ ײצילָאּפ יד .ןטַאנַארג טימ ייז ןפרַאוורַאפ ןוא

 ןוא דרעפ עלַא ןייא ןענַאפש ,םיריזח 30 רימ ןסישרעד טרָא ןפיוא .ףיוה םעד ןשרעהַאב

 ןסקַא ,תומהב ךיז טימ ןעמענ ,האובת ןוא םיריזח טימ רענעגעוו עלופ ןָא ןענעדָאל

 ןטנַאיצילָאּפ יד ןפרַאוורַאפ רימ .רימ ןביירטעצ ןשינעפעשַאב עקירעביא יד .רעבלעק ןוא

 רעוועג רעייז וצ ןעמענ רימ .טיוט ןגיל ןביילב ייז ןוא ןליוק-ןסקיב ןוא ןטַאנַארג טימ

 -- רידנַאמָאק רעזדנוא ,ןטעדנּוװרַאפ ַא ךיז טימ ןריפ רימ .דלַאװ ןיא קירוצ ךיז ןזָאל ןוא

 -יראווס ןופ גנולייטפָא ןַא רימ ןענעגעגַאב געוו ןפיוא .ץיווָארבמָאד ןופ ןַאמיינ סחנפ

 ןקינייר ייז ןוא שטשילושטַאמ ףיוה םוצ ןייג ייז ןסייה רימ .דַאירטָא רעשטיוועשט

 .סיוא ןצנַאגניא ןיוש םיא

 יד וצ ,ןדיי עליוויצ יד וצ קעווא רימ ןריפ רידנַאמָאק ןטעדנוװרַאפ רעזדנוא

 טבייה ןוא ןטעדנוווראפ ןבענ טביילב ךילרע ר"ד .ָאלַאזווָאק םהרבא ןוא סנַאמנייש

 .ןלייה וצ ןָא םיא

 דלַאװ ןיא ךעלדייב עשידיי ריפ יד

 ץערק יד ,תורצ ןוא קנערק ,רעגנוה רעד ןוא טלעק יד ,טסערפ עקידנענערב יד

 .גרָאז עטסערג רעזדנוא ןענעז ,דלַאװ ןיא ןדיי עליוויצ יד ןטָאשַאב ןבָאה סָאװ ,זייל ןוא

 ןטלָאװ רימ .ענעמוקעגמוא ערעזדנוא עלַא ןופ הביס יד רימ ןעעז ייז ןיא זַא ךיז טכוד זדנוא

 -רעד ,סנטשרע : רַאפעג עטלּפָאד א ןַארַאפ רעבָא זיא ,ךיז ןבענ טנעָאנ ןטלַאהעג ןרעג ייז

 ,זדנוא ףיוא תוחוכ ײצילָאּפ ןוא עשטייד עסיורג ןופ לפַארעביא ןַא קידנעטש רימ ןטרַאוו

 ,טסענ רעזדנוא ןענעק םיעשר ליפ ןוא עיסרעוויד ףיוא בור יפ לע רימ ןענעז ,סנטייווצ ןוא

 לאפרעביא ןַא ןכַאמ טכייל ןַאד ןענעק ןוא דלַאװ ןיא ןענעז רימ ןעוו ןסייוו ןוא ןריוורעסבָא

 "דלַאװ רעד ןיא ייז ןופ טלײטעגּפָא ךיז רימ ןטלַאה ןכל .ןדיי עזָאלצוש יד טָא ףיוא

 .ייז ייב ךיז טוט סע סָאװ ,גנוטכַא רדסכ ןביג ,רעטעמָאליק ןעצ א ףיוא גנוטיירפשסיוא

 -ושטַאמ ןיא סטוג ענעמונעגוצ סָאד .גרָאז רעזדנוא ןענעז רעגנוה ןוא טייקטעקַאנ רעייז

 םענייא וצ .רעגנוה רעייז ןליטש ייז ןוא ךעלדייב ריפ יד וצ ךיילג רימ ןריפרַאפ שטשיל



 1 ןלייצרעד רענַאזיטרַאּפ

 ןכָארקעגסױרַא זיא רעכלעוו .קינעמילפ סרעגיכ םייח וצ ךיז טגָאלש ךעלדייב יד ןופ

 ןופ עידעגַארט עצנַאג יד טלייצרעד ןוא םיתמ יד רעטנוא ןופ ,רעבירג רענרַאס יד ןופ

 תודע ןקידעבעל םעד טָא טעדרָאמרעד סעצווָאבלוב יד ןבָאה רעטעפש .הטיחש רעד

 עכיילג טשינ ינימ לכ ףיוא ןעייג ןוא טשינ ןעור רימ .עידעגַארט רענרַאס רעד ןופ

 .ןטסעמרַאּפ

 טסול יד רעבָא זיא ,סיורג זיא ןבעל ןביילב וצ ןליוו רעזדנוא סָאװ ,םעד ץָארט

 אנוש ןקידתוירזכא ןופ ןעייר יד ןיא ןברוח ןעייז רימ .רעקרַאטש ךָאנ המקנ ןעמענ וצ

 .םיעשר טלעוו עצנַאג יד ןפָארטשַאב ןענעק ןסקיב 30 ערעזדנוא זַא ,ךיז טכוד זדנוא ןוא

 יוג א טָאה ,ץיװָארבמָאד ןבענ ,ץענעיסַאי ףרָאד ןיא זַא ,העידי ַא ףיוא ןפאכ רימ

 טימ ּפָאק ןייז ןטלָאּפשעצ רעייש ןיא ךיז ייב ןוא ןוז סרַאילָאטס לקנַאי ךיז וצ טרַאנרַאפ

 טעשזירגעג ןבָאה ץעק ןוא טרָא ןפיוא טיוט ןבילבעג זיא שודק רעד .ןקָאלּפ םענעבמעד א

 ,לדוי סעקצאצ ,החמש גרעבנעזָאר :רענַאזיטרַאּפ ףניפ .טולב ןוא ךרַאמ םענעסָאגעצ ןייז

 גנוטכיר רעד ןיא סױרַא ךיז ןזָאל סחנפ לזנעג ןוא הנוי ןישטליט ,עיניּפ עזאמלפראפ

 סעדורג עצנַאג ללח ןיא טגָארט טניוו רעד ,טסַארפ ַא טנערב סע .ףרָאד םענעי ןופ

 ןייק זענעגעגַאב טשינ רימ ןלעװ ,עדָאגָאּפ ַאזַא ןיא זַא ,רעכיז ןענעז רימ .יינש

 ןייג ןענעק רימ סָאװ םיוק ןוא יינש ןיא ןעקניז רימ .טנַאיצילָאּפ ןייק טשינ ןוא שטייד

 ,ןושל ןשינַאזיטרַאּפ ןפיוא ןוא בוטש ןיא יוג םייב רימ ןענעז טכַאנ רעבלַאה ןיא .סיורָאּפ

 ןוא טייצ םיא ןביג ןוא טנעה יד טימ םיא רימ ןקיטשרעד ,שער ןדיימוצסיוא ידכ

 ןברק ןייז ,דיי רעד יוו יוזַא ,טיוט ןופ ליורג ןצנַאג םעד ןבעלוצרעביא טייקכעלגעמ

 ףיוא .טקידנעעגסיוא םיא טָאה רע ןכלעוו טימ ,ןקַאלפ ןופ פעלק יד טליפעג טָאה

 ץלַאז ןעניפעג רימ ןכלעוו ןיא ,וויטַארעפָאָאק ןשיפרַאד םעד רימ ןּפַאלקעצ ,סגעווקירוצ

 ,עינעשטָארמַאז ןייק ךיז ןזָאל ןוא ןענעק רימ לפיוו טימ ןעמענ רימ .ךעלעבעווש טימ

 ,סעקצאצ לדוי ןסָאלשרַאפ קירוצ ןטַאנָאמ טימ טָאה רעכלעוו ,ןַאמָאר קַאילָאּפ םעד וצ

 טפַאכעגסיוא זדנוא ייב ןבָאה הווצמ יד רעבָא .ןשטייד יד וצ ןבעגוצרעביא םיא ידכ

 השמ ,ל"ז יקסוָאקנַאמ ךורב :עפורג רעקסרעזָא ןופ רענַאזיטרַאּפ רעציװָארבמָאד יד

 .רעטצנעפ ןייז ייב ןסָאשרעד םיא ןבָאה ייז .ןאמשיפ קיווייל ןוא אלאזוואק

 םעד וצ האנש ןוא סַאה רעייז ,רעבָא ,ןקַָארשרעד ןענעז םייוג רעינעשטַארמַאז

 ךָאנ ןענעז ,רעגלַאפרַאפ ענייז ןפָארטשאב וצ טומ ןוא הזעה טָאה סָאװ ןדיי עלעטשער

 רערעסערג א טימ םייוג יד ךיז ןטיירג ,עיצקַאער רעזדנוא ףיוא ןוא .ןרָאװעג רעסערג

 ןענערָאװ .ןדיי עטנפָאװַאב-טוג ףניפ ,רימ ןוא סיורָאפ סָאד ןעעז רימ .זדנוא ןגעק עיצקַא

 -בָאה ,רעזייה ,ןרעוו טכַארבעגמוא ןלעוו ןשטנעמ .ןענערב ןלעוו רעפרעד ערעייז זַא ,ייז

 ןלעוו טנעה ערעייז סָאוו דיי ןדעי ראפ ,ןרעוו טרעטשעצ זדנוא ךרוד ןלעוו סטוג-ןוא

 .ןעגנערבמוא

 ןריי לטשער םעד רַאפ ןעמונעגמורַא ייז טָאה דחפ ַא ,ןגירקעג ארומ ןבָאה ייז ןוא

 ...טיוט םעד ןבעגוצרעביא ןזיוואב טשינ ןבָאה ייז עכלעוו
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 טנָאדנעמַאק"ייצילָאפ רעשיניארקוא רעד

 ןייק ןדיי ערעזדנוא ןופ גנולדיזסיוא רעד טימ טריפעגנָא טָאה רעכלעוו חצור רעד

 ןיא ןדיי עטּפַאכעג יד רעביא הטיחש יד ךישממ זיא רעכלעוו ןוא ,רעבירג יד וצ ,ענרַאס

 ןיבָארָאװ ןייק גָאט ןדעי טייג ,טנַאדנעמַאקדייצילָאּפ רעשיניַארקוא רעד ,רעדלעוו יד

 ןיא .טייקיטכיזרָאפ ןייז ךיוא ןוא טייצ יד ןוא טרָא סָאד ןיוש ןסייוו רימ .ןפאונ ןוא ןרוכיש

 לייוו ,ןקידעבעל א ןעמוקַאב םיא ןליוו רימ .ןרָאצ רעצנַאג רעד טכָאקעגפיוא טָאה זדנוא

 ןייז ןופ בוטש רעד וצ ןייגוצ ףרַאדַאב'מ ,טושפ :גנירג רעייז זיא טיוט םעד םיא ןכַאמ

 םיא ןעמענ רעבָא .רוטפ ןוא ענימ ַא ןגיילרעטנוא רעדָא ןסישניירַא טרָאד ןוא הנוז

 ,ןקַאזָאק ןוא ןרַאידַאמ ןעייטש ןטרָאד לייוו ,טשינ ןעמ ןָאק ןיבָארָאװ ןופ ןקידעבעל ַא

 זַא ,זדנוא ייב טביילב ,ןכל .דָאװַאז-טריּפס םעד ןוא סטוג עטביורעגנָא סָאד ןטיה עכלעוו

 טיג רעצעמע ,רעבָא .געוו ןפיוא גנורעיול א ןכַאמ ןלעוו ,ןדיי רעציװָארבמָאד ןעצ ,רימ

 ,ןכייט ןוא סעטָאלב ענעריורפעג יד ךרוד ,ןיבָארָאװ ןופ טפיולטנַא רע ןוא ןסיוו וצ םיא

 'רַאפ רימ ןוא ,סרעקנוב ערעייז ןיא ךיז רע טקעטשרַאפ טרָאד ןוא לַאזקָאװ םוצ ךיילג

 רעד ןופ טייצ רעצנַאג רעד ךשמב טכוזעג םיא רימ ןבָאה ןַאד טניז .גיוא ןופ םיא ןריל

 ןופ עלוש א טימ ןָא טריפ רע זַא ,טדערעג טָאה ןעמ .ןענופעג טשינ ןוא ענישטשנַאזיטרַאּפ

 -קעװַא ךיז טנאלפעג רימ ןבָאה .זדנוא ןופ רעטעמַאליק 250 ַא -- ןיטסעראק ןיא םיחצור

 ןטרָאד ןופ זיא רע ,רעבָא ,תונכס טימ ןדנוברַאפ ןעוועג טלָאװ סָאד שטָאכ ,ןיהַא ןזָאלוצ

 ענווָאר ןייק טכארבעג ןטעיוװָאס יד םיא ןבָאה ,1949-50 ןרָאי יד ןיא .ןרָאװעג םלענ ךיוא

 .רכש ןייז ןעמוקַאב טָאה רע ןוא ,ץיװָארבמָאד ןיא ןטפנוקסיוא םיא ןגעוו ןעמונעג ןוא

 ןוא שידיי ןטוג ַא טדערעג טָאה ףרַאווסיוא רעד טָא זַא ,ןקרעמַאב וצ זיא סע

 ,וָאװל ןיא טּפַאכעג םיא טָאה ןעמ ןעוו .תירבע ןיא םילהת ןופ םיקוספ טנעקעג וליפא

 זַא ןוא דיי רעטלמעג טשינ רעטרילימיסַא ןַא רָאג זיא רע זַא ,ןקעד טלָאװעג ךיז רע טָאה

 זַא ,ןרָאװעג טלעטשעגטסעפ זיא סע רעבָא .רקש ןענעז ,ענעבירשעגוצ םיא ,תוחיצר עלַא

 ויא ,שינעטנעק-שידיי סָאד ךיוא יוו גנומַאטשּפָא ןייז ייס ןוא םיבוט םישעמ ענייז ייס

 טיירגעגוצ טָאה סָאװ ,עלושדרעלטיה רעטכַאמעגכרוד לעיצעפס ַא ןופ טַאטלוזער ַא

 ןייז טָאה חצור רעד טָא .סעיצקַא-הטיחש תעב ןבַאגפיוא עלעיצעפס טימ רעדרעמ

 רעד ןיא ןרָאװעג ןעגנָאהעגפיוא ףוסבל זיא ןוא טריפעגסיוא טוג ץיװָארבמָאד ןיא עיסימ

 .הסיפת רעסיורג רענווָאר

 ץיווָארבמָאד ןשרעהַאב רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 ראפ קידלרוג זיא סָאװ ,סעכלעזַא רָאפ טמוק ,1943 רַאונַאי ןופ געט עטשרע יד ןיא

 טסייר גָאט ןלעה ןטימ א ןיא .ןשינעעשעג-רענַאזיטרַאּפ עקידרעטייוו ןוא עקידלַאב עלַא

 ךס ַא ןופ לעטשנעמַאזוצ ַא זיא סָאוו ,טייהנייא סווָארובַאס ץיװָארבמָאד ןייק ןײרַא ךיז

 טמענ ןעמ ןוא טריניאור ןרעוו לטעטש ןיא ןעגנומענרעטנוא עשטייד עלַא .ןדַאירטָא

 טשינ ךיז ןריטנעירָא ,הליחתכל .שטייד םעד תבוטל ןטעברַא עכלעוו עלַא יד ןופ ןובשח

 ןעמַאזוצ ןוא חוכ-רענַאזיטרַאּפ רעשירעפיירגנָא רעד זיא סע סיורג יוו ןשטייד יד



 3 ןלייצרעד רענאזיטרַאפ

 ,ןטונימ עטלייצעג ךָאנ ,רעבָא .דנאטשרעדיוו ַא ןלעטש ייז ןריבורפ ייצילָאּפ רעד טימ

 יד ןיא טביילב לטעטש סָאד ןוא ןגילפ יוו ןטנַאיצילָאּפ יד טימ ןשטייד יד ןיוש ןלַאפ
 ןווורפ ,לַאזקָאװ םייב ענעבָארגעגנייא ,ןשטייד .סעצווָארובַאס יד ןופ טנעה עשידלעה

 יו ךיז ןרעגלַאוו ערעייז םיפוג יד זוא טעגרהעגסיוא ןיע ףרהכ ןרעוו ייז רעבָא ,ופמעק

 טפעלשעצ ,ןסירעגפיוא ןרעוו ןטקעיבַא עכעלטפאשטריוו ןוא עשירעטילימ .ץעק עטרגפעג

 ריא זַא ,ןגָאז םייוג רעכלעוו ףיוא ,טייהנייאדווָארובַאס עסיורג יד טָא .טנערברַאפ ןוא

 וצ טכאלש רענעגנולעג ןייא ןופ רענַאזיטרַאּפ ענייז טריפ רעכלעוו דיי ַא זיא רידנַאמָאק

 ןיא ךיז טלייט ,רערעדנַא רעד וצ גנורעבָארעד רעקידלרוג ןייא ןופ ןוא ,רעטייווצ רעד

 שטולס ךייט םענופ טייז רעטייווצ רעד וצ קירוצ םוא ךיז טרעק טפלעה ןייא .ץיווָארבמָאד

 יד ףיוא דחפ א ןָא טפרַאוו ןוא ךייט טייז רעד ןופ ןריסַארג ןֶא טבייה טפלעה עטייווצ יד ןוא

 יא ,ידישז ימַאס םִאט, : םייוג יד ןגָאז רעדיוו ןוא .סרעפיילכָאנ ערעייז טימ ןשטייד

 קעװַא ךיז ןקור ,ץיװָארבמָאד ןזָאלרַאפ סעצווַארובַאס יד .*! ָאקסּפעק ,דישז רידנַאמָאק

 תוחוכ עשירעטילימ עשירפ ןיירַא טגנערב טנַאּפוקָא רעד ןוא דנַאלרעטניה ןיא רעפיט

 ןופ טַאטלוזער ןיא .ןרַאידַאמ ןוא ןקַאזָאק ,סעצווָאסַאלװ ,ןטנַאיצילָאּפ ןוא ןשטייד ןופ

 ןעמיטשַאב סעצווָארַאבוס יד ןופ ןטַאט יד ןפורעגסיורַא זדנוא ייב ןבָאה סע סָאװ םזַאיזוטנע

 לַאפרעביא ןַא ןכַאמ וצ ןיילַא ןרינַאלּפ רימ ,ךיז וצ ןעמוק אנוש םעד ןזָאל וצ טשינ רימ

 ערעזדנוא טימ ךיז ןדניברַאפ רימ .ץיװָארבמָאד ןיא יײצילָאּפ ןוא ןשטייד יד רעביא

 ,דַאירטָא רעשטיוועשטיראווס ןיא עטרעדילגעגנייא יד ,ןדיי רעקינרעס ןוא רעציווַארבמָאד

 עשידיי ענייז ןוא ערויסימ יוג ןשידלעה ןוא ןגולק ןופ גנוריפנָא רעד רעטנוא

 עשטייד עסיורג יד טָא זַא ,זדנוא ןלייצרעד רעלדניבראפ עשייוג ערעזדנוא .ןרידנַאמָאק

 ןגיל ןוא סרעקנוב יד ןיא ךיז ייז ןקוררַאפ טכַאנייב ןוא ,דחפ קראטש טָאה ,גנוקרַאטשרַאפ

 .ןגָאט ןָא טביוה'ס זיב טרַאּפשרַאפ טרָאד

 יד ןופ .ןימלע-תיב םעיינ ןזיב ,ןדיי 60 ַא ,רעטנוא ךיז רימ ןקור ,טנװָא תליחת ַא ןיא

 םעד ןיא .ךעלרעייפ עקיבוטש ,ךעלרעטצנעפ יד ךרוד סיורַא ןעלקניפ רעזייה עשייוג

 ערעזדנוא זַא ןוא בורח ןענעז ןטסענ ערעזדנוא זַא ,ןובשח ַא ּפָא ךיז רימ ןביג ,טנעמָאמ

 טקיטשרעד ,רעזייה יד ןעניווואב עכלעוו,רעדרעמ יד ךרוד ןענעז ךעלעבייט-רעדניק עביל

 ןופ קילבנָא ןיא .ןרערט זיב ןצראה םייב שזַא טמעלק סע ןוא ,ןרָאוועג טעגרהעגסיוא ןוא

 ערעזדנוא ןיא רימ ןסעגרַאפ ,אנוש ןקידתוירזכַא ןטימ טסעמרַאפ ןקידנעייטשרַאפ םעד

 םעד ןוא ,םיסנ ןעשעג ןזומ טכַאנ רעקיזָאד רעד ןיא זַא ,ןביולג רימ ןוא תוחוכ עכַאווש

 סעצווָארַאבוס יד סָאוו ןברוח ןכָאנ ןעגנוטכירנייא עטיינַאב יד ןיא ןסיג ךיז זומ טולב סאנוש

 .טכַאמעג ןבָאה

 "ַארָאוו רעד ןופ קע ןזיב רעטנוא ךיז טקור ,ענייא :ןפורג יירד ףיוא ךיז ןלייט רימ

 ןופ -- עפורג עטירד יד ןוא ,סַאג ענשטינלַאב -- תורבקה-תיב ןופ ,ענייא ; סאג רעניב

 עגנַאל יירד יד טָא ןופ גנעל רעצנַאג רעד ףיוא .ןסַאג רעוװָארַאקַאמ-רעשטשילושטַאמ

 ןשרעהַאב דנַאטשרעדיװ ןָא ןוא ןפלַאז קילדנעצ עכעלטע ןיירא רימ ןזָאל ,ןסַאג עכיילג ןוא

 ןיא טרַאּפשרַאפ ןציז ןשטייד יד ןזָאל רימ .עלעטעטש סָאד ,ןדיי רעציװָארבמָאד קיצכעז

 ןרעוו עינווָארטקעלע ןוא לימ סנאמראב .ןעוועטַאבעלַאב ןָא ןבייה ןוא סרעקנוב ערעייז
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 רימ ןעגנערב ,ןענערב טשינ ליוו ןירָאה ךייט םעד רעביא קירב יד .ןדנוצעגרעטנוא

 ךיז טנערב קירב יד ןוא ,סיוא סע ןטיירפש ,יורטש ןקורט טימ ןרופ קילדנעצ רָאּפ ַא

 יוזא טרעוו ץיװַארבמָאד ןשידיי םענערַאוועג-בורח םעד ןיא זַא ,רעקַאלפ ַאזַא טימ

 רעטנוא ךיוא ןדניצ רימ .דרע רעקיטולב רעד ןופ ןעלדָאנ ןביילק וצ רָאנ שטָאכ ,קיטכיל

 ןשטייד ןקיטרָא ןופ בַאטש רעד טריטרַאווקעגנייא טציא זיא סע רעכלעוו ןיא עדַאר יד

 עטביורעגקעווא יד טימ עלופ ,ןעמָארק עשידיי ענעזעוועג ןעייר יד ךיוא .ןָאזינרַאג

 רעניבָארָאװ עדנע ייב ןקַארַאב יד ןרעקַאלפ סע ןוא ןענערב ןילטלטמ ןוא םיצפח עשידיי

 רימ .ןטַאטשרַאװ טריטנָאמעגנייא טציא ןענעז סע ּוװ ,(ןטעיווָאס יד ןופ השורי יד) סַאג

 "ניירָא ןָא ןבייה רימ .ןטנַארָאבַאלָאק עשטייד ןקיטסענ סע ווו רעזייה יד ןיא ןיירַא ןסיש

 רימ .ןפָאלעצ ךיז ןענעז עלַא רעבָא ,ןטסענ עשירעדרעמ עטסּוװַאב זדנוא יד ןיא ןעמוק

 ךיז ןעיצ ןוא גרַאווכוש ,השבלה עשידיי ןָא ןענעדָאל ןוא ןרופ עקידייל סױרַא ןגָאי

 רעבָא ,דנַאטשרעדיװ ַא ןלעטש ייז .סעצווָאסַאלװ ךרוד טכַאװַאב זיא סָאװ ןיבָארָאװ ןייק

 םכמ דחאו, :קוספ ןיא טייטש יװ ,שממ ךיז ייז ןפיולעצ ,ףמַאק ןקיטפעהַא ךָאנ

 עיצַאקיפיטקער רעד ןופ .ןרָאק ןענָאט סיורא רימ ןפעלש ןיבָארָאװ ןופ ."ףלא ףודרי

 סָאװ ,ןסקָא ןוא דרעפ עלַא וצ ןעמענ ,טריפס רעטיל רעטנזיוט ליפ סיורַא רימ ןעמענ

 ,ןײרַא דלַאװ ןיא קירוצ ךיז ןעיצ רימ ןוא ,ןרופ ענעדָאלעגנָא יד וצ טנַאּפשעג ןרעוו

 ...ךיז וצ ןעמוק טשינ ייז ןזָאל רימ

 יד יב שינעלמוטעצ סיורג א ןגעוו רעביא זדנוא ןביג רעלדניברַאפ ערעזדנוא

 -טנזיוטנעצ רעציװָארבמָאד יד ךיוא .ןטנַאיצילָאּפ יד -- ןפליהעג ערעייז ןוא ןשטייד

 גנוקרַאטשרַאפ ןייק זַא ,ךיז ןסיוורעד רימ .דחפ ןקרַאטש ןיא זיא ,גנורעקלעפַאב עקיפעק

 ךָאנרעד טכַאנ ַא ןיוש םערָאװ .ךיז וצ ןעמוק טשינ ייז ןזָאל רימ ןוא ןעמוקעג טשינ זיא

 ןַא טייג סיורָאפ .רערעסערג ַא חוכ רעד זיא טציא .ץיווֶארבמָאד ןייק רעדיוו רימ ןעייג

 טימ ןרופ רעטרעדנוה ליפ סיורַא רימ ןגָאי רעפרעד עקימורַא יד ןופ .עפורג-ריפשסיוא

 ןעמענ סע .טימ ןעייג ,עטרעגנוהעגסיוא יד ,ךעלדייב יד ןופ ןדיי יד ךיוא ,קעז עקידייל

 ןופ ןטקנופ יירד יד ןופ רענַאזיטרַאּפ עלַא ,ץיװַָארבמָאד ףיוא שרַאמ ןיא לייטנָא

 רעשטיוועשטירַאווס ןוא דלַאװ רעקסרעזָא ,דלַאװ רעציווַארבמַָאד ןיא סעקוואטס ערעזדנוא

 ןשיווצ ,רענַאזיטרַאפ עטנפָאוואב-טוג טרעדנוה ייווצ יוז רעמ ןופ לָאצ רעד ןיא ,דלַאוו

 טנעצַארפ 80 -- ןיימעגלַא ןיא רעבָא ,ענעפָאלטנַא ןעלפ ןופ ,רענלעז עשיסור ךיוא ייז

 קידנעמוק ,טרעוו חוכ רעטנפָאוואב רעטיירפשעצ ןוא ןרופ טרָאּפסנַארט רעזדנוא .ןדיי

 סָאװ גנעל ַא ףיוא ךיז ןעיצעצ ימ .שרַאמנײרַא םוצ טריזינַאגרָא ,לטעטש ןרַאפ טנעָאנ

 ,סַאג רעװָארַאקַאמ רעגנאל רעד ךרוד ,לטעטש ןרעטניה רעטעמַאליק ייווצ ןָא ךיז טבייה

 רעזדנוא ןופ ךָאנ טנערב סע ּוװ קרַאמ ןשידיי םענערָאװעג:בורח ןופ רעטנעצ ןזיב

 ןוא ,סרעקנוב ערעייז ןיא טרַאּפשרַאפ רעדיוו ךיז ןבָאה םיעשר יד .לַאפרעביא ןקיטכענ

 טנווָא תליחת זיא סע סָאװ םעד ץָארט ,לרעייפ ןייא ןייק טשינ ןעמ טעז רעזייה יד ןיא

 .ךַאװ ןַאד ןענעז עלַא ןוא

 -לוש ןיא טרירטנעצנָאק תוחוכ ערעזדנוא ןענעז ,ןַאלּפ ןטעברַאעגסיוא רעזדנוא טיול
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 זרעביא טיירפשעצ ןענעז עכלעוו רעריפשסיוא יד ץוח ַא ,רעיומ סנייטשגנוי ןבענ ,סַאג

 .סעבַאגפיוא ערעדנוזַאב טימ ןלייט יירד ףיוא ךיז ןלייט רימ .לטעטש

 עפורג טברַאפרעבליז ןמחנ ןופ הרובג יד

 רידנַאמָאק ןופ גנוריפנָא רעד רעטיוא ,ןדיי עפורג יד טָאה עבַאגפיוא עטסרעווש יד

 שזַאטס א ןיוש טָאה רעכלעוו ,ברַאפרעבליז ןמחנ ,רוחב רעשידלעה רעקינרעס רעד --

 זיא'ס ּוװ ,סַאג טנאילפ רעד וצ קעווא ךיז ןזָאל ייז .םיעשר ינימ לכ ףיוא ןלַאפרעביא ןופ

 רערעווש ַא רעייז ךיז טדניברַאפ סע ןוא ייצילָאּפ עכעלרעדרעמ יד טרידַאקירַאברַאפ

 ,סרעקנוב ערעייז ןיא ןגיל ,רעטעמ טרעדנוה רָאּפ ַא ןצנַאגניא ,ייז ןופ טייוו טשינ .ףמַאק

 ןגָאלשעג ךיז ןייִלַא לייוורעד ןוא טרַאוועג טָאה ייצילָאפ יד ףליה סעמעוו ףיוא ,ןשטייד יד

 יז טזָאל ,סרעקנוב יד וצ ןשטייד יד וצ טדימש עפורג רעזדנוא ,רעבָא .טרעטיברַאפ

 ךיז טָאה ףוסילכ-ףוס .טשינ ןיילַא ןליוו ייז ןכלעוו ,ףמַאק םענעפָא ןַא וצ סיורַא טשינ

 ןעמונעגוצ ןוא טנּפָאװטנַא ייז טָאה ןעמ .ייצילָאּפ רעד רעביא טקרַאטשעג חוכ סנמהנ

 -רעבליז ןמחנ ןופ לַאפרעביא רענעגנולעג ןוא רעכעלנייוועגרעסיוא רעד .רעוועג רעייז

 עיצקַא רעצנַאג רעד ןופ גנַאגסיוא םעד טכַאנ רענעי ןיא טרידיצעד טָאה ,עפורג סברַאפ

 .םיסינ ענעעשעג יד ןיא ןייז הדומ זומ ןעמ ןוא םיעשר יד ןגעק

 טעברַאעגטימ ןבָאה עכלעוו םייוג יד ןכוז טזָאלעגקעװַא ךיז טָאה עפורג עטייווצ ַא

 רעכלעוו םעדייא סקישטנאנאק ןופ ןָא ןבייה רימ .גנוטָארסיוא-ןדיי רעד ןיא שטייד ןטימ

 ןוט וצ טכער טָאה שטייד רעד זַא ,טחיווַאב ןוא ,טנשרד ןוא םייוג יד ןשיווצ םורַא טייג

 וצ ןעמענ רימ .טקידיילעגסיוא זיא ענייז בוטש יד ,רעבָא .ןדיי יד רעביא םישעמ ענייז

 ךיז ןבָאה סע החפשמ סנעמעוו ןופ ,סעקוריב יד וצ ןעייג ןוא ןטילש ןוא דרעפ ייז ייב

 ןטכענ ךָאנ ןענעז ייז עלַא ,רעבָא .ןטנַאדנעמָאק ןוא ןטנַאיצילָאּפ עטשרע יד טריטורקער

 ,לימ סנַאמיינילזנעג ןופ רענלימ םוצ געוו ןפיוא .םוא טשינ ךיז ןרעק ןוא ןפָאלעצ ךיז

 ,רענַאזיטרַאּפ עקידעבעל ןשטייד יד וצ ןעגנערב וצ ןעמונעגרעטנוא ךיז טָאה רעכלעוו

 יד עכלעוו רַאפ ,גרעבנעזָאר החמש ןוא ןאמיינ סחנפ ןופ פעק יד תוחפה לכל רעדָא

 ןעמ .טנַאיצילָאּפ ןטנפָאוואב ַא ףיוא עפורג יד ןָא ךיז טפערט ,ןרעטיצ םייוג יד ןוא ןשטייד

 ןיא ןיירָא םיא טפרַאוו ןעמ ןוא םיא טדניב ןעמ ,ןפָאוו ןייז טנעה ענייז ןופ סיורַא טסייר

 .חצור םעד טנרָאװ ןוא יורפ יד זדנוא טקרעמַאב ,רענלימ םוצ קידנעייגניירַא .ןטילש

 זיא סָאד; :םיא וצ טגָאז ןוא ןליוק ייווצ טזָאלעגניירַא םיא ןיא טָאה גרעבנעזָאר החמש

 וצ טיירש ןַאמשיפ לבייל ."טנעה ענייד ןופ ןעמוקעגמוא זיא רעכלעוו ןטַאט ןיימ ראפ

 ןקרעמַאב ,קידנעײגסױרַא .ליוק ןייא ךָאנ טמוקאב רע ןוא *! ךיוא רימ רַאפ ,החמש, : םיא

 טרָאד ןפערט ןוא ןיירַא ןעייג רימ .גנוגעוואב א סעפע זיא בוטש סעלעווש ןיא זַא ,רימ

 רימ .טייהנייא סווָארַאבוס ןופ טריטרעזעד טָאה רעכלעוו ןשטנעמ ןגנוי ןטנפָאוואב א

 סָאװ ,קַאּפש ןַאילוא וצ רימ ןעייג טציא .טַאמָאטיוא ןבלַאה ןייז טימ ךיז וצ םיא ןעמענ

 קירוצ םישדח ייווצ טימ יאמלה ,ןייז םקונ זדנוא ןיא ךיז ליוו ןוא ךָאנ זדנוא טרינָאיּפש

 .טשינ ךיוא רימ ןפערט םיא .סטוג עשידיי עטביורעגנָא סָאד ןעמונעגוצ םיא ייב רימ ןבָאה
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 ןטסינומָאק רעביא םישעמ עטוג ענייז רַאפ ןרעלטיה טשטנעב ןוא זדנוא טלעש בייוו ןייז

 .ןגיל טביילב ןוא ליוק ַא טמוקַאב יז .ןדיי ןוא

 רעד ,רעבָא .םיעשר ןופ ןסייוו ןוא ןענעק רימ רָאנ ּווו רעזייה עלַא ןיא ןרעטשינ רימ

 סנייטשגנוי וצ קירוצ קידנעמוק .רעזייה יד ןופ טגָאיעצ ןעמעלַא ייז טָאה זדנוא ראפ דחפ

 ךיז טָאה סע יוו .ןרופ עקידייל טימ טקעדַאב זיא סָאג-לוש יד יוו רימ ןעזרעד ,רעיומ

 ןבָאה רענַאזיטרַאּפ יד זַא ,קידנרעהרעד ,ךייט טייז רענעי ןופ ,םייוג ןענעז ןזיוועגסיורַא

 ערעזדנוא טימ רענַאזיטרַאּפ קידנפערט ,טציא .השורי ןעמענ ןעמוקעג ,ןשטייד יד טגָאירַאפ

 ןייק עדמערפ יד טשינ טמוק ,גנוסַאפפיוא רעייז טיול סָאװ ,רעפרעד עטייוו ןופ םייוג

 רימ ןענָאק דלַאב זַא ,ךיז ןריטנעירָא רימ .זדנוא טימ ןפמעק וצ טיירג ייז ןענעז ,השורי

 ןיירַא רימ ןזָאל ,גנוטַארַאב רעצרוק ַא ךָאנ ןוא ,םייוג רעציווָארבמָאד עלַא ךיז ןגעק ןבָאה

 -- סיורָאפ ךיז טסייר ןוא טמערוטש סָאװ ,עסַאמ רעטגערעגפיוא ,זדנוא ןגעק ,רענעי ןיא --

 ייז .פעק ערעייז רעביא רעוועג-ןישַאמ ןופ ןליוק עירעס א ןוא ןפלַאז קילדנעצ רָאּפ ַא

 ערעייז .ךיז ןפיולעצ ןוא עטעדנוווראפ טימ ןרופ ערעייז רעביא ןזָאל ,ךיז ןקערשרעד

 סעדַאקירַאב יוו ןעניד טשינ ןלָאז ייז זַא ,גיוא ןטלַאה ןוא קרַאמ ןיא סיורַא רימ ןעיצ ןרופ

 םעד ,רעשדלעפ-רַאנירעטעװ םוצ ןעייג רימ .טעברַא ריא ןיא ךישממ זיא עפורג יד ןוא

 ךיוא רעבָא זיא רע .סַאג רעיאנטסָאלָאװ ףיוא טניווו רעכלעוו ,רעטעברַאטימ ןשטייד

 רימ .ןכַאז ליפ ןטלַאהַאב ןדיי ןבָאה ,טנעגילעטניא ןשיניַארקוא םעד ייב טָא .ןפָאלטנַא

 -סיורַא טָאה רעכלעוו ,ענימג ןבענ ,טנַאיצילָאּפ םוצ ןעייג רימ .לייט ןסיורג ַא וצ ןעמענ

 ךיוא ןכוז רימ .ןפָאלטנַא זיא רע ךיוא .טעגרהרעד םיא ןוא קישטיב לציא ןעמוקַאב

 הלילח ןלָאז ייז זַא ,לטעטש ןופ סיורַא ייז ןריפ ןוא ןדיי עטנּפָאװַאב-טשינ יד ףיוא

 .לטעטש ןופ סיורַא ךיז טיצ עפורג רעזדנוא ןוא טנעה סאנוש ןיא ןלַאפניירַא טשינ

 לענש ףיוא ןטרָאד ךיז ןוא ןסַאג-קע עלא טשרעהַאב טָאה סָאװ עפורג עטירד יד

 ןופ ןבָאה עכלעוו ,ענעפַאלעצ עלַא יד וופ ןייטשוצסיוא ךס א טַאהעג טָאה ,ןבָארגעגנייא

 ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה ייז ןוא טיהעגסיוא רעבָא ייז טָאה טָאג .ייז ףיוא ןסָאשעג ןסיורד

 ,טנעה יד ןיא רעוועג טימ ןטניה ןופ ךָאנ טייג ןוא ףיוא יז טייטש טציא .ןטסולרַאפ

 זדנוא ףרַאד סָאװ דלַאװ םוצ קירוצ ךיז ןעיצ רימ .סיורָאפ טייג עפורג-ריפשסיוא יד ןוא

 .קלָאפ ןשידיי ןוכ רעדרעמ יד ןופ ,םיאנוש ערעזדנוא ןופ ןליוהרַאפ ןוא ןטיהסיוא

 לָאטיּפש עשיטָאטש סָאר טכַאנ א ףיוא ןשרעהַאב רימ

 טלייה ךילרע ר"ד ןוא לדייב ןיא טגיל רעכלעוו ןאמיינ סחנפ ןטעדנוווראפ רעזדנוא

 טגיל סָאװ ליוק יד .ןטכעלש םוצ טקריוו לדייב ןיא טלעק יד .רעגרע רדסכ טרעוו ,םיא

 ןקנַארק םעד ןָא טכַאמ ,ןליופ ןביוהעגנָא טָאה סָאװ ןייב ןפיוא טקירד ןוא סופ ןיא

 -יטקַאפ רעזדנוא יוו ןעעז רימ .עקיכַאפליפ ןענעז םירוסי ערעזדנוא .ןקיטייוו עקידלַאווג

 טייג ,ןדיי ענעבילבעגנבעל עטלייצעג יד ןופ רענייא ,רעריפנָא ןוא רָאטַאזינַאגרָא רעש

 ,טגָאז ךילרע רד .זדנוא ןופ רענייא רעדעי טכַארט -- *ןעװעטַאר םיא ןזומ רימ, .סיוא

 טשינ סע ןאק דלַאװ ןיא רעבָא ,ליוק יד ןעמענסיורַא ןוא ןרירעּפָא םיא זומ ןעמ זַא

 עקירעהעג יד ָאטשינ ןענעז סע ןוא וצרעד םירישכמ ןלעפ סע לייוו ,ןרעוו טכַאמעג
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 םיא ןגָארט ןוא ןענַאמיינ סחנפ רימ ןעמענ ,טכַאנ רעד ןטימ ןיא .ןעגנוגנידַאב ערַאטינַאס
 טשינ םענייק ןזָאל ןוא ןכַאוואב רימ .ץיװָארבמָאד ןיא לָאטיּפש ןיא ןיירַא עקליסָאנ ַא ףיוא
 רימ ןוא ןליוק סעירעס לסיב רָאּפש ַא ןיירַא רימ ןסיש ,לטעטש ןיא ןייגניירַא םייב .סױרַא

 -רַאפ ךיז םיעשר יד ןלעוו רעכיג ץלַא ,שער רעד ןייז טעוו סע רעסערג סָאװ זַא ,ןסייוו
 סעקטַאמרַאה ןופ סרעקנוב יד ןיפ ןעמ טסיש לֶאו. סָאד .סרעקנוב ערעייז ןיא ןקעטש
 ןרעדָאפ ןוא יקסווָאנילַאמ ר"ד םוצ וצ ןרָאפ זדנוא ןופ קילדנעצ א .ליטש טרעוו סע ןוא

 לסיב ַא זדנוא ןגעק ,ָאטעג ןופ טייצ ןיא טָאה ענייז החפשמ יד .לָאטיּפש ןיא סיורַא םיא

 ר"ד ןופ ןבעל םעד רַאפ םימחר ןטעב ייז ןוא דלוש ריא טסייוו יז .טקידניזעגרעטנוא

 ןוא החפשמ יד ןקיּורַאב ,ןטילש ןיא ןיקסווָאנילַאמ ר"ד ןיירַא ןעשטַאק רימ .יקסווָאנילַאמ

 .ןטרַאוו קידלודעג ןוא ףליה ךָאנ ןשטייד יד וצ ךיז ןדנעוו טשינ ,ןעלמוט וצ טשינ ןָא ןגָאז

 ערעייז ןוא ייז ןרידיווקיל טימ טפַאשרעניד יד רימ ןענערָאװ ,לָאטיּפש ןיא קידנעמוק

 .ןקנארק ןרעביא עיצַארעּפָא רעד ןגעוו ןדער סעפע ןלעוו ייז ביוא ,תוחפשמ

 ןעמענ ןוא ןענַאמיינ לָאטיּפש ןיא ןרירעּפָא ךילרע ןוא יקסווָאנילַאמ םיריוטקָאד יד

 ליפ ןסיוועג ןייז ףיוא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,לָאטיּפש ןופ רמוש םעד .ליוק יד סױרַא

 םעד טרָאד ןעניפעג רימ .האוצילָאטיּפש ןופ בורג ןיא רימ ןעקנירטרעד ,טולב שידיי

 זדנוא טגָאז רע ,תוירזכא ןוא תועשר ןופ רבד-םש ַא זיא רעכלעוו ,קישטייהוב רעדרעמ

 טימרעד ןכַאמ רעבָא ,ּפָא םיא ןזָאל רימ .רענַאזיטרַאּפ יד תבוטל טעברַא-שזַאנָאיפש וצ

 טמוק רעבָא ףוס-לכ-ףוס .זדנוא ןיא םקונ רעטעפש ךיז זיא סָאד םערָאװ ,רעלעפ ןסיורג א

 .טנעה ערעזדנוא ןופ םוא רע

 ןרָאטַאקָאווָארפ-"סעצווַאפַאלוו,

 עקידתוירזכא ןוא עקירעיורט ,עשירפ ןעלקיוורעדנַאנופ ןָא טרָאד ךיז ןבייה ךיג רָאג

 ןוא ןילָאװ רעביא ךיז ןזָאל ,ןרָאטַאזינַאגרָא זייוונסַאמ ןעמוק עיצילַאג ןופ .ןשינעעשעג

 ןיא .ןדרַאמ עלַאיטסעב וצ גנורעקלעפַאב עשייוג עקיטרָא יד ןצעה ןוא עיסעלָאּפ

 נייא ךיוא זדנוא ןשיווצ ןענעז טייצ רענעי וצ .סעצווֶארעדנַאב יד ןעוועשוב טנגעגמוא

 ןופ סעצווַאסַאלוו ייווצ ןופ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה תורצ יד .ןדיי-טשינ עקינייא טרעדילגעג

 טימ ןעמוקעג זדנוא וצ ןענעז עכלעוו ,ןָאזינרַאג רעניבָארָאװ זדנוא ךרוד ןטפאלקעצ

 -עגוצ זדנוא ןבָאה עכלעוו ,םייוג עקיליוויירפ רעציווַארבמָאד עכעלטע ןוא ,רעוועג טוג

 עכיילג יוו ןיירָא ייז רימ ןעמענ ,תעדה לוקיש ןצרוק א ךָאנ .טעברַאטימ עיירטעג טגָאז

 וצ .ןטסולרַאפ ןוא טולב טסָאקעג זדנוא ייז ןופ עקינייא ןבָאה לענש ץנַאג ןוא עכיילג טימ

 ַא ,קסרעזָא ךָאנ ,זדנוא ןופ רעטעמָאליק 20 א ,דלַאוו ןיא ףיט ךיז טניפעג טייצ רענעי

 וצ ייז טיג יוג רעזדנוא רעבָא ,טשינ ןסייוו רימ רעכלעוו ןגעוו סעצווָאבלוב ןופ עזַאב

 ףיוא ךמוס ךיז ןענעז עכלעוו ,ןדיי עליוויצ יד זַא ,טעשעג סע ןוא .זדנוא ןגעוו ןסיוו

 ףרָאד ןיא קידנעייז ,ןיירַא ןלאפ ,רעפרעד יד רעביא םורא ןעקנָאלב ןוא הרובג רעזדנוא

 ןוא סעלק רעזייל ןוא ,קילעז ןוז ןייז טימ ןַאמנייש ןועמש .טנעה ערעייז ןיא ,עיאטָאלָאז

 יד רעבָא ,ןפיולטנַא סעלק רעזייל ןוא קילעז .טלגנירעגמורַא טרָאד ןרעוו ןיוועל לּפָאק

 "סיורַא ןרעוו ,לקינייא סכוזנעג לסַאב ,לּפַאק רעגנוי רעד ןוא ןאמנייש ןועמש :םישודק
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 ןוא עטציירעצ ,םייוג רעיָאטָאלָאז עלַא טלמַאזרַאפ ןענעז סע ּוװ ףרָאד טימ ןיא טּפעלשעג

 ןָא ייז ןבייה ךָאנרעד ,ןדיי עטּפַאכעג יד ליפשמ ייז ןענעז טשרעוצ .טולב ךָאנ עקידנרַאג

 טרעדָאפעג ןוא רעפרעק ךעלקיטש ןסירעג ייז ןופ טָאה ןעמ .ּפעלק ןוא ץימש ןעגנַאלרעד

 ךיז טָאה לקַאטקעּפס סָאד .דלַאװ ןיא ןדיי עקירעביא יד ןופ רעטרע יד ןגַָאזוצסיוא

 ןבָאה ןדיי יד רעבָא .טעליוקרעד ייז עסָאק א טימ -- רעטעּפש ןוא .טנווָא ןזיב ןגיוצעג

 וצ ןעמוקעג ןאמנייש קילעז זיא רענעקָארשרעד א .ןבעגעגסיורַא טשינ רעדירב ערעייז

 עטנפָאוואב סיורַא רימ ןקיש ,טריסַאּפ טָאה סע סָאװ קידנרעהרעד .עזַאב רעד וצ ןפיול

 עדנַאב רעסיורג רעד ןופ טשינ ךָאנ ןסייוו רימ לייוו ,ןטייז ריפ עלַא ןיא רעריפשסיוא

 ,דלַאוו רעקסרעזָא ןיא

 ריאמ טימ ץעיװָאסַאלװ םעד ,ןַאמרעטילימ ןטינעג םעד רימ ןקיש עיָאטָאלָאז ןייק

 טָא, :קידנגָאז ,סעצווָאבלוב יד וצ ךיילג ןקירדומ וצ טריפ ץעיווָאסַאלוו רעד .קירדומ

 ךעלקיטש ןטינשעג .םישק םייוניע ןוטעגנָא ןעמ טָאה ןריאמ ."קעדישז א ךָאנ ךייא טַאנ

 חצור םעד .ענעגנַאפעג יד טרידיווקיל רימ ןבָאה ,טַאררַאפ םעד ךָאנ .טקינייפרַאפ ןוא ףוג

 טגָאז רע לייוו ,רימ ןטלַאה ,ץיווָארבמָאד ןופ טכַארבעג ןבָאה רימ ןכלעוו טנַאיצילָאּפ ַא --

 ןשטנעמ לייוו ,ןדיי ליפ טעגרהרעד טָאה רע זַא ,טגָאז ןײלַא רע .הבושת-לעב א ןייז וצ

 רימ ןבָאה עזַאב רעד ןיא .קידלוש טשינ זיא רע ןוא ױזַא ןָאט וצ טוג זיא'ס זַא ,ןגָאז

 -- ןטנַאיצילָאּפ ףניפ ךיוא ןוא רעדרעמ רעמַאזיורג א ,ַאװָאלָאה ,רעציווטיל ַא טַאהעג ךָאנ

 סָאװ םעד ןופ ןוא זדנוא ייב ייז ןטלַאה רימ .ןפמַאק עקידרעירפ ןופ ענעגנַאפעג לטשער ַא

 ןענעז ייז זַא ,ןהנעט ייז ךיוא .טולב ןופ ןסילפ סָאד ּפָא זדנוא ייב ךיז טלעטש ןלייצרעד ייז

 ףיוא ןקריוו ןבעל ייז ןזָאל וצ תושקב ערעייז .ןָאטעג ױזַא ןבָאה עלַא לייוו ,קידלוש טשינ

 יד ןוא ץעיװָאסַאלוז ןופ טַאררַאפ רעד רעבָא .ןזָאל יירפ ייב ייז ןטלַאהעג ןבָאה רימ ןוא זדנוא

 טכוז ןוא דלַאוו רעקסרעזָא ןיא ןבָארגעגנייא זיא סָאוו עדנַאב רעסיורג רעד ןגעוו העידי

 -- רעדירב עזָאלצוש ערעזדנוא ןקינייפרַאפ וצ עיָאטָאלָאז ןיא ןזיוואב ןיוש טָאה ןוא ןדיי

 ןטנַאיצילָאּפ יד סיוא ןסיש רימ .קיטכיזרָאפ ןייז וצ זדנוא ןופ טרעדָאפעג טָאה ץלַא סָאד

 ַא ןיא ךיז ןגָארטרעביא ןוא דלַאוו םעד טָא ןזָאלרַאפ ןגעוו ןטכַארטנײרַא ןָא ןבייה ןוא

 ןליוו רימ זַא ,םיקומינ ןוא םימעט ןבָאה םייוג רָאּפ ערעזדנוא רעבָא .גנוטכיר רעטייווצ

 זַא ,ריפסיוא םוצ רימ ןעמוק ,ןטכַארטניירַא געט ריפ ךָאנ .טירש ןקיטכיר טשינ ַא ןכַאמ

 עכעלגעמ עלַא וצ םַאזכַאװ ןייז ןזומ ןוא םידשח ענעדישרַאפ רַאפ דוסי א רימ ןבָאה ןדיי יוו

 ערעזדנוא ןופ דייר יד וצ וצ ךיז ןרעה רימ רעבָא ,ןעגנוריסַאּפ עטרַאוורעדמוא ןוא

 םוצ ןפיול וצ ןעמוק טונימ ַא רענייא ןיא זיב .ּפָא לייוורעד ךיז ןטלַאה ןוא םייוג-םירבח

 ,ןלייצרעד ןוא ןדיי ענעקָארשרעד ,סעקצַאצ-לזנעג ךַאװ ןטלַאהעג טָאה סע ּווו ןטסָאּפרָאפ

 טוג ץלַא ןבָאה עכלעוו ןשטנעמ עטנפָאוואב יירד ןרָאפעגוצ ןענעז ךעלדייב ערעייז וצ זַא

 .זדנוא ןבענ ךעלדייב ןכַאמ ייז ןסייה רימ .ןרָאפעגּפָא זענעז ןוא טכַארטַאב

 רימ .סעצווַארעדנַָאב חוכ ןסיורג א ןופ ןלַאפעגרעביא רימ ןרעוו גנילצולפ רָאנ

 ,םעד קנַאד א ,רעבָא .טכיוועגכיילג יד ןרילרַאפ ןוא טלמוטעצ ןוא טשַאררעביא זרעוו

 ןבעגעגנייא זדנוא ךיז טָאה ,דחפ ןוא גנונעדרָאמוא טשרעהעג טָאה עדנַאב רעד ןיא סָאוו

 יד ןשיווצ זַא ,ןעעז ןוא םוַרַא ךיז ןקוק רימ .טרָא ןופ סנבָארג יד ךרוד ןעיצוצסיורַא ךיז



 659 ןלייצרעד רענַאזיטרַאּפ

 ןַאטּפַאק .טנאירעבא ןוא סעלק רעזייל : תונברק ָאד ןענעז ,ןדיי עטנּפָאװַאבמוא ,עזָאלצוש

 זדנוא וצ קידנעייג זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד ךיוא .קינעמילפ סרעגיכ םייח ,רעטכָאט ןייז ןוא

 ןטידנַאב יד ךרוד ןרָאװעג טּפַאכעג רעדניק סנַאמשיפ לדוי ןוא ןאמשיפ השמ ןענעז

 דעדניק סנַאטּפַאק ןגָארטעגסױרַא ךָאנ ןבָאה רימ .טנערברַאפ ,ןטינשעצ ייז ןבָאה עכלעוו

 ךעלקיטייוו ךיז ןוא טריזינַאגרָא יינ סָאד ןופ ךיז ,רעטעמָאליק עכעלטע קדנעײגּפָא ,ןוא

 ערעזדנוא ףיוא טנייוועג רעטיב ןבָאה רימ .טייקנפלַאהַאבמוא רעזדנוא רַאפ טמעשעג

 .המקנ ןעמענ וצ לָאמ סָאד ךָאנ יבַא ,ןבעל ןטימ ןלָאצַאב וליפַא טלָאװעג ןוא ,ןטסולרַאּפ

 ,רעבָא ,םיאנוש יד .גנורעיול ַא ןכַאמ ,טרָא ןפיוא ,דלַאב טלָאװעג עקַאט ןבָאה רימ

 ,ןייטשרַאפ וצ זדנוא ןביג ,דייר טימ זדנוא ןטישרַאפ ,םייוג יד ,רעטעברַאטימ ערעזדנוא

 טלָאװעג ןבָאה סעקצַאצ ןוא לזנעג .ןליּפשרַאפ ןצנַאג ןיא רימ ןענָאק ,טסעמרַאפ םעד ןיא זַא

 ןרעכיז א ףיוא טייג ריא ,םיעגושמ, :ייז וצ טגָאזעג םייוג יד ןבָאה ,ריפשסיוא ןיא ןייג

 רעבָא .ןסקיב יד טּפַאכעגסױרַא ייז ןבָאה ,טפַאשטניירפטוג ןופ ,טשרמולכמ ןוא *! טיוט

 םס טיירג קידנטלַאה ,"טנוזעג ייז, א ןָא דלַאװ ןיא קעווא ךיז ןזָאל סעקצַאצ ןוא לזנעג

 תונברק עשירפ ערעזדנוא ןופ קילבנָא ןיא ...טייהרעקידעבעל ןלַאפוצניירַא טשינ ףיוא

 יד ןוא טנייפ יד ףיוא לַאפרעביא ןַא ןכַאמ ןליוו רימ ןעוו ןוא ,טשימעצ שממ רימ ןענעז

 ,ליטש רעד ןיא ךיז וצ ןגָאז ןוא ,ןרעלקכָאנ ןָא רימ ןבייה ,ּפָא זדנוא ןדער ערעזדנוא םייוג

 .םושלש-לומתכ רעמ טשינ ןענעז םייוג ערעזדנוא רעבָא .טכערעג ייז ןענעז רשפא זַא

 ןעקנַאדעג טימ טנדָאלַאב ייז ןעמוק טכַאנייב ןוא ,ןסיוו רעזדנוא ןָא קעווַא ייז ןעייג גָאטייב

 .ןגייווש ןוא

 יד ףיוא םימותי רָאּפ יד רימ ןעמענ ,ןייגקעווא רעייז ךָאנ ,גָאט א םענייא ןיא

 ענזיופ רעטניה רימ ןכירקרַאפ ,סיורָאפ ןסקיב יד טימ ,רעדלעוו יד ךרוד ןוא סעציילפ

 רימ ןבָאה רעטעפש .געט ייווצ טרָאד ןעור רימ .רענזיופ רשֶא ןוא הוח ןופ לדייב םוצ

 ענעקַָארשעגרעביא לטשער סָאד ייז ףיוא טצעזעגפיורַא ןוא ןרופ ףרָאד ןופ טריזיליבָאמ

 ףיוא טיירג ,שטיוועשטירַאווס ןייק סיורָאפ טזָאלעג ךיז ןבָאה ,עטנּפָאװַאב יד ,רימ .ןדיי

 עקיטכענ ערעזדנוא ךרוד טנגעגַאב רימ ןרעוו קסרעזָא ןיא .ןטעטילַאוטנעװע עלַא

 .זדנוא ןגעק טלעטשעגנָא ןסקיב ערעייז טימ םייוג עטנּפָאװַאב יד ,רעוועג םוצ םיפתוש

 ןוא יו ןופ םענייא סױרַא ןפור ,ףמַאק םוצ טיירג ,רעוועג ןטימ ךיילג ךיז ןלעטש רימ

 ךייא טימ רעמ טשינ ןטעברַא רימ ,שטיוועשטירַאווס ןייק זיא געוו רעזדנוא, : ןגָאז

 תונברק ןוא ןגָאלש ָאד ךיז ןענָאק רימ .טנעז ריא רעוו ןיוש ןעעז רימ לייוו ,ןעמַאזוצ

 זָאבָא ןטיירפשעצ רעזדנוא ךרודַא רימ ןזָאל ,קידנדער ױזַא ."ןטייז עדייב ןופ ןייז ןלעוו

 קסרעזָא ןופ עטצעל יד סיוורַא ךיז ןסייר ,םייוג יד ןגעק טעדנעוועג ןסקיב יד טימ ןוא

 עטנּפָאװַאב ,רעציװָארבמָאד ליפ רימ ןפערט ָאד .שטיוועשטירַאווס ןייק ןעגנַאלרעד ןוא

 סָאד ןסָאלשעג זיא טקַא םעד טימ .זדנוא טימ טיירפרעד קרַאטש ךיז ןבָאה עכלעוו ןדיי

 ךיז טָאה סע ןוא דַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ ןשידיי רעציװָארבמָאד םעניילק ןופ לטיּפַאק

 רעקינרעס ענייז טימ דַאירטָא סערויסימ רעשטיוועשטירַאווס ןופ -- השרפ יד ןביוהעגנָא

 בייהנָא ןיא ןיוש רימ ןבָאה ,ןייטשוצסיוא טַאהעג ןבָאה ייז סָאוו .ןדיי רעציווָארבמָאד ןוא

 ."םשה תמחלמ רפסב םיבותכ םה אלה ,ותרובגו ופקת השעמ לכו, ןבירשַאב
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 רעציװָארבמָאד רעד ןופ םימותי עלעטשער סָאד רימ ןפערט שטיוועשטיראווס ןיא

 ערעייז ןוא ייז .ןעגנוריסַאּפ ערעייז ןענעכייצרַאפ וצ יאדכ זיא'ס ןוא יודנַאל החפשמ

 ןיא ךיז ןעניפעג ,קינרעס ןיא ענעריובעג -- קושטלַאקַאב םירפא ןוא ךלמ :סרעטעפ

 ,הליהק רעציװָארבמָאד רעד ןופ גנוטָארסױא רעד תעב ,רעבָא .ָאטעג רעציװָארבמָאד

 א ּפָא טרָאד ןענעז ייז .וצניהַא ןפיול ייז ןוא קינרעס ןיא ָאטעג סָאד ךָאנ טריטסיזקע

 ,ןדיי טרעדנוה יירד ךרעב .טרידיווקיל טרעוו קינרעס ןיא ָאטעג סָאד ךיוא ןוא געט עקינייא

 ןפיול ,סקושטלַאקַאב יד ,סרעטעפ ערעייז ןוא יודנַאל םימותי יד -- ייז טימ ןעמַאזוצ ןוא

 רעשטיוועשטירַאווס ןופ רענַאזיטרַאּפ עטנּפָאװַאב ייז ןענעז טציא .ןיירַא דלַאוו ןיא

 .זדנוא טימ קרַאטש ךיז ןעיירפ ןוא דַאירטָא

 :ןעגנוריסַאּפ עריא טלייצרעד ,יודנַאל תיבל ,ווֶאגובַא היח

 ןעלגניר םייוג ןוא ייצילָאּפ עקיטרָאד יד זַא ,טליפרעד ןבָאה ןדיי רעקינרעס ןעוו;

 ךָאנ טסיש ײצילָאּפ יד .ךעלעסעג עקיטייז עלַא ךרוד לכייט םוצ ןדיי יד ןפיול ,םורַא ייז

 ןרעוו ךעלעסעג יד .ייז ןגלָאפרַאפ סרעסעמ עגנַאל ןוא סעלדיוו ,רעגנערד טימ םייוג ןוא

 עקידמיואמ ןופ לגָאה א רעטנוא ,ןוא ןרָאװעג טפאכעג ןענעז ליפ .תונברק טימ טקעדַאב

 ,דלַאװ םוצ טכיירגרעד ,לסיב רָאּפש א ,רעבָא .רעבירג יד וצ ןרָאװעג ןבירטעג ,ּפעלק

 טימ עטנפָאוואב ,ןוא ףיונוצ ךיז ןעמענ ,דלַאװ םעד טָא ןענעק עכלעוו םייוג רעקינרעס

 זָאל א ךיז ןבָאה ,סרעסעמ עגנַאל טימ ןוא סעסָאק טימ -- ערעדנַא ןוא ,רעוועג סייה

 וג א .טעדרָאמרעד ייז ןוא ליפ ןענופעגסיוא ןוא טכוזעג ,דלַאוו ןרעביא ןוטעג

 ןוא דלַאוו ןרעביא טריסַארג סָאװ סרעּפַאכ עדנַאב א טריזינַאגרָא טָאה ,ָאקשטענַאוװיא

 ןוא ןשינעלגָאװ ןוא ןייפ ,םילוגליג ךס א טכַאמעגכרודַא ןיוש ןבָאה ןיילַא רימ .טעדרָאמ

 ,לשמל ,ױזַא .טנעה סרעגלָאפרַאפ יד ןופ טשטילגעגסיורַא םיוק ךיז םיסינ טימ לָאמ ליפ

 רימ ןוא ,ןּפמוז ןשיווצ ,לקניוו-דלַאוו ןרעטצניפ ַא ןיא טשטעווקעגנעמַאזוצ רימ ןענעז

 עגר ותואב .ירדנ לכ ןגָאז רופיכ םוי ךיז ןלעטש ןוא טָאג ןזייב רעזדנוא ןטעברעביא ןליוו

 עכלעוו יורפ סנרהא השמ זיא ןברק רעטשרע רעד ןוא טלגנירעגמורַא רעבָא רימ ןרעוו

 יז סָאװ ביור ןטימ ןָאט וצ לייוורעד רעלַאפרעביא יד ןבָאה .םיצפח טימ טנדָאלַאב זיא

 יוג ַא ּפָא רימ ןביג לָאמ טייווצ ַא .ךיז ןפיולעצ רימ ןוא ךיז ןשיווצ ןלייטעצ טשינ ןענָאק

 השבלה ןוא םיצפח עלַא ןוא רעגייז ןוא טייק ענעדלָאג ַא :תונתמ-הנותח סעמַאמ ןיימ

 טריפ סנגרָאמוצ .םלצ םייב ךיז קידנרעווש ,ץוש וצ זדנוא טגָאז רע ןוא זדנוא ףיוא סָאװ

 יד ןשיווצ ,ןפמוז יד ןיא ךיז ןקעטשרַאפ ןוא רעדיוו ןפיולטנַא רימ .ײצילָאּפ יד זדנוא וצ רע

 -רעַאב טשינ טימ טקעדַאב זיא דלַאוו רעד .וצ זדנוא ןקעד סָאוו ןזָארג עדליוו ןוא עפיט

 עשידיי ףיוא ןָא ךיז ןגָאלש רימ .פמוז וצ פמוז ןופ ןפיול רימ .תונברק עשידיי עטקיד

 רעצינארב יד וצ ךיז ןגָאלשרעד רימ זיב ,סיוא-גָאט ןייא-גָאט ױזַא טעשעג סָאד .םיתמ

 עקנַאזיטרַאּפ יד ןיוש ךיז טריזינַאגרָא טרָאד לייוו ,ךורברעביא ןַא טמוק סע ּווו ,רעדלעוו

 ןדיי -- לָאמַא רעדיוו ןוא ,המקנ ןוא םירוסי ,לגנַארעג ,ףמַאק ןופ אפוקת יד טמוק סע ןוא

 "םיגורה



 1 ןלייצרעד רענַאזיטרַאּפ

 -- קושטלַאקַאב ךלמ רערעל רעד זיא ,סיודנַאל עגנוי יד ןופ דלַאוו ןיא סופורטופַא רעד

 ,"יָאלפ רעטיור רעד, גנוטייצ רעשינַאזיטרַאּפ רעד ןופ רעבעגסיורַא רעד ןוא ןַאזיטרַאּפ ַא

 .ןרָאוועג ץמחנ ןרָאי עגנוי יד ןיא זיא רעכלעוו ,ןישזָאלָאװ ןיא רוחב-הבישי רענעזעוועג ַא

 עשירבח עקילָאמַא ךיז ןענָאמרעד רימ ןוא דלַאוו ןיא ךיז רימ ןפערט ,1943 ץרעמ ןיא

 .תורז תובשחמ טימ טנדָאלַאב ןעוועג ןיוש זיא רע ןעוו ,ןרָאי-הבישי יד ןיא ןסעומש

 תונומא עלַא זַא ,טגָאזעג טלָאמעד טסָאה סָאוו וטסקנעדעג -- םיא וצ ךיא גָאז -- ךלמ;

 שטנעמ ןימ םעד ןבָאה ,דניז רַאפ םונהיג ןוא םיבוט םישעמ רַאפ ןדע-ןג ןביג סָאװ

 ןכַאמ וצ ןשטנעמ עלַא ןופ חוכב זיא טנַאק לאונמע ןייא ןוא ,טרעסעבעגסיוא טשינ

 ןופ חוכב זיא רוטַארעטיל עשטייד יד זַא ,טגָאזעג ךיוא וטסָאה ױזַא .עטוג ןוא עקיביולג

 וצ ןוא תוקדצ רעשטייד רעד וצ טציא וטסגָאז עשז סָאװ .םיקידצ ןכַאמ וצ ןשטנעמ עלא

 .ןרערט טימ עלופ ןגיוא ענייז טזָאלעגּפָארַא טָאה רבח ןיימ ."? עיפָאזָאליפ סטנַאק

 ןַאזיטרַאּפ רעוויטקַא רעד זיא ,סיודנַאל עקשטיגנוי יד ןופ סוּפורטוּפַא רעטייווצ רעד

 טימ ןייטשלעגייפ רדנס רעדורב ןיימ טפערט רע .קושטלַאקַאב םירפא רידנַאמָאק ןוא

 החפשמ רעשייוג ,רעטוג א ייב טקעטשרַאפ ,טנַאה רעד ףיוא עלהמותי סרעטסעווש רעד

 ןופ ןָאק'ס ןוא םיבר תורצ זיא טרָאד לייוו ,ןיירָא דלַאוו ןיא ,רעדירב, : טגָאז םירפא ןוא

 ןוא רעקינרעס ןופ דַאירטָא רעשטיוועשטירַאווס רעד טָא ןוא ."המחנ יצח א ןרעוו םעד

 ."המחנ יצח; יד ןעוועג עקַאט זיא ןדיי רעציװָארבמָאד

 החפשמ עשידיי ַא ליצמ זיא רענַאזיטרַאפ יד ראפ דחפ רעד

 סרעציווירק השמ 'ר טקיטסענ ןפמוז רעבוד יד ןיא .1942 רָאי ןופ טסברַאה ןטעפש ןיא

 ןגעוו טסייוו ייצילָאפ רעשטָאניכ ןוא טיהעג טשינ זיא יז .רעדניק עריא טימ רעטכָאט

 טָא ןפַאכ וצ ידכ ןטנַאיצילָאּפ עטנפָאוואב קיצנַאווצ סיורַא ןעייג גָאט א םענייא ןיא .ריא

 ַא ייז טריפ רע .בוטל רוכז ,םיקָאדװעי ,יוג רעבוד ַא ייז ןעמענ געוו ןיא .תונברק יד

 גָאט ַא ןעיירדמורַא ךיז ןָאק ןעמ זַא ,טיירב ױזַא ןענעז ןפמוז רעבוד יד ןוא גָאט ןצנַאג

 רעד ףיוא תונמחר טָאה יוג רעד .סיוא ּווו ןוא ןייא ּווו ןסיוו טשינ ןוא טכַאנ א טימ

 ,טנעָאנ ןיוש ןענעז רימ/ : ױזַא ןטנַאיצילָאּפ יד וצ טגָאז ןוא ןייטש רע טביילב ,החפשמ

 טָא רעביא טיירפשעצ ןענעז רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד .טיוט ןרעכיז ַא ףיוא טייג ריא רעבָא

 -נייא טשינ ליוו ךיא ,ּפָאק ןיימ ןבעגוצּפָא ָאד טכילפ ןיימ טשינ זיא'ס .ןפמוז עלַא יד

 ךיז טגָאלש ןוא טליוו ריא זַא ,טייג .עקשידיי א ןענעגרה וצ רשפא ידכ ןבעל ןיימ ןלעטש

 ײצילָאּפ יד ."רעדניק יד טימ עקשידיי רעייז וצ טמענ ןוא ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד טימ

 סיורַא טגָאי ןוא םיקָאדװעי טייג טכַאנ רעבלַאה ןיא .ןגָארטעגּפָא דחפ ןיא ךיז טָאה

 .עקירעמַא ןיא עלַא טציא ןבעל ייז ,טָאג ןעקנַאד ןוא ,טרָא םעד ןופ ןעקביל

 טקריוועג ןבָאה תוילת יד

 ןייק .תוער תויח טכַאמעג גנורעקלעפַאב רעשיפרָאד רעד ןופ ןבָאה סעצווָאבלוב יד

 רעבָא .קידהמיא ןקינייפ ןוא ןּפַאכ ,ןגלָאפרַאפ ןוא ןרעטשינ ייז .טשינ ייז טמיוצ ךַאז םוש

 ןיא ןעשעג זיא סָאד :רעפרעד עקימורַא עלַא ףיוא דחפ ןפרָאװעגנָא טָאה טַאט ןייא
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 טַאהעג טנייפ קרַאטש ןבָאה עכלעוו ,םירעופ עכייר טימ ץיװָארבמָאד ןבענ ,ילוצַאי ףרָאד

 ייז .ןדיי רעמ סָאװ קיז בירקמ טלָאװעג חבזמ סרעלטיה ףיוא ןוא טכַאמ-ןטעיווָאס יד

 סענַאמ טעגרהרעד ןבָאה ייז ,שטייד םעד ןדיי רענטיפירט ןבעגעגרעביא ןיוש ןבָאה

 קחצי טרַאנעגניירַא ןיוש ןבָאה ייז ,ןקַאילָאּפ טעדרָאמעג ליפ ןוא ,ןקָאלפ א טימ ןאמצארק

 סיורג טימ תונברק יד ןעגנערבוצמוא ךיז ןבילקעג ןיוש ,רעטכָאט ןייז טימ ןייטשלגייפ

 יז ןפיולטנַא ןעגנוטיירגוצ יד ןופ למוט ןיא רעבָא ,םישק םיוניע ןוא טייקכעלרעייפ

 ןעוו רעבָא .סעצוװָאבלוב ןופ עיצַארטנעצנָאק עסיורג ַא זיא ףרָאד רעייז ןיא .תונברק

 ןוא רעניווונייא עלא ףיונוצ ןביירט ןוא ףרָאד ןיא ןעמוק רענַאזיטרַאּפ ערעזדנוא

 ןַא סע טָאה ,ייז ןופ סקעז ףיוא ןעגנעה ןוא םיחצור עטסגרע עמַאס יד סיוא ןביילק

 .ןייד שיו ןיד שי זַא ,ןעקנעדכָאנ ןָא טביוה גנורעקלעפַאב עשייוג יד ןוא גנַאלקּפָא

 ,םימעט המכו המכמ גנוגעװאב-רענַאזיטרַאּפ ערעדנוזַאב א ןייז טלָאוועג ןבָאה ןדיי

 טַאהעג רימ ןבָאה רעדלעוו יד ןיא .ןעוועג םיכסמ טשינ וצרעד טָאה עװקסָאמ רָאנ

 רעביא טלייטעצ ןוא טיירפשעצ ןענעז ןדיי ןוא ןדַאירטָא עשיסור יד דצמ ןעגנורעטש

 יד ןוא ןדיי ןענעז רעפמעק טנעצַארפ 80 וו זדנוא ייב ןליפַא .ןטייהנייא עשיסור עלַא

 ,סעיצקַא עלַא טימ ןָא שיטקַאפ ןריפ עכלעוו ,ןדיי ךיוא ןענעז ןרידנַאמָאק עקירעדינ

 -רעטניה ןצנַאג ןופ ןטייהנייא עלַא ןיא רעבָא .עשייוג ןייר א עדנעמַאקדטפיוה יד זיא

 ןפערט ,דנַאלסורסייוו ןוא ןילָאװ ,עיסעלָאּפ רעביא גנוטיירפשסיוא-דלַאוו רעד ןיא ,דנַאל

 -עטַארטס ןיא ,ףמַאק ןיא ,טײקיטעט-רענַאזיטרַאּפ ןופ ןעגנוגייווצפָא עלַא ןיא ןדיי רימ

 .ןסַאמ יד ןשיווצ טעברַא-סגנורעלקפיוא ןיא ןוא עיסרעוויד ןיא ,גנורינַאלּפ רעשיג

 טיוט ןעייז ןוא ןפמאק ענעפָא ןריפ עכלעוו ןדַאירטָא סקַאּפווֶאק ןענעז ,לשמל ,טָא

 ןייטש ייז ןביילב ,1943 רַאונַאי ןופ געט עטשרע יד ןיא .ןענָאזנירַאג עשטייד יד ןשיווצ

 -נייא זיא בַאטש רעד .ךעלדייב ,עטוה ,קסיורבָאד ,ןילעז ,עבוד :רעפרעד פונק םעד ןיא

 ןיא זיא רעריפשסיוא עפורג ַא .בוטש רעשידיי רענעזעוועג א ןיא ,עבוד ןיא טריטרַאווקעג

 ,ץוח יפלכ ןוא םינפ יפלכ לָארטנָאק טלַאה ,עיצַאוורעסבָא רעכעלגעוואב רעקידרדסכ

 ןענעז ייז ןוא ,גנורעקלעפַאב רעד ןופ טכַאמעג טָאה שטייד רעד סָאװ ןסייוו ייז לייוו

 ןוא טעברַא ,גנודיילק ריא טיול .ןאמצארק לדניירב בוטש ַא ןיא ןפערט ייז .קיטכיזרָאפ

 יז זיא ,לדיל שיניַארקוא ןַא וצ ךיז טמורב ןוא סקַאלפ טניפש ןוא טציז יז תעב גנוטלַאה

 ,עּפורג-לָארטנָאק רעד ןופ ןגיוא עשידיי עשינַאזיטרַאּפ רעבָא .עסקיש א וצ ךעלנע

 ,ריא טימ טקַאטנָאק א ןדניבנָא ןריבורפ ייז ןוא לדיימ עשידיי סָאד ריא ןיא ןענעקרעד

 -- טעגרהעג טשרע טָאה ןעמ ,ןאמצארק סענַאמ 'ר ,ןטַאט סעמעוו ,"עסקיש, יד רעבָא

 ןעמענ ןגיוא עשידיי רָאּפ ַא ןוא ןטילש ַא וצ טרָאפ רעטעפש טונימ רָאּפ ַא .טגייווש

 טדער קַאּפװָאק .לַארענעג םוצ ריא טימ ןרָאפ רימ .ןטילש םוצ יז טריפ ןעמ .ךרוד יז

 ,שטנפמ ןטלַא םעד ,רימ ביילג, :ריא וצ טגָאז ןוא טנעָאנ וצ רע טייג .טנייוו יז ןוא ריא וצ

 ןענעז רימ .עכַאּפַאּפ ןיימ ףיוא ןרעטש ןטיור םעד טָא ביילג ,םירבח עשידיי ענייד ביילג

 ץרימ ןוא םירבח ענייד לייצרעד ?ןָאטעג סטכעלש ָאד ריד טָאה רעוו .רענַאזיטרַאּפ
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 ,עשידיי א זיא ײמרַא סקַאּפװַָאק זַא ,טדערעג םייוג ןבָאה רעטעפש .*ןובשח ןרעדָאפ

 לרעב זיא סָאד זַא ,ןעניימ רימ .ץיווָארבמָאד ןופ ןעקרעב טנעקרעד ןבָאה ייז ,היאר אהו

 ןיא ןעמוקעגמוא זיא ל"ז לרעב זַא ,רעבָא ןסייוו רימ .רעטכעט ענייז טימ טוק-ןאמראב

 רעבָא ,ןדיי ליפ ןעוועג ןענעז ןדַאירטָא סקַאפווַאק ןיא ,ָאי .עיצילַאג ןיא ,ףמַאק םענעפָא

 ןענעז ,תונברק ליפ טסָאקעג ןבָאה סָאװ ןפמַאק עקידנעטש ןוא ןעגנורעדנַאוו ערעייז בילוצ

 .ןבעל םייב ןבילבעג ןדיי ענייז ןופ קינייוו רעייז

 רעקסניּפ יד ןיא גנוטיירפשסיוא-דלַאוו רעד ןופ ןדַאירטָא עלַא ןיא זַא ,ןסייוו רימ

 םשה שודיק ףיוא ןעייג -- ,שפנ תריסמ טימ ןטעברַא עלַא זַא ןוא ןדיי ָאד ןענעז סעטַאלב

 -ןישטיהַארד ןשיווצ ןלָאז רימ זַא רעבָא .רעטרע עטסכעלרעפעג יד ןיא ןיירַא ןעגנירד ןוא

 סָאװ טנגעג רעשטיװָאנַארַאב ןופ רענזיטרַאּפ עפורג ַא ןענעגעגַאב סערָאטוכ ןוא קסירב

 ןוא לארשי ינב וניחַא ןענעז ייז ןופ טפלעה ַא ןוא גנודניברַאפ ןפינקנָא רעהַא ןעמוקעג זיא

 ןיא ךיוא זיא עטיל רעד ןיא רוחב-הבישי ַא -- ןייטשלגייפ קיזייא ,עבוד ןופ ןיזוק ןיימ

 .טקַאפ ַא ,רעבָא ,גנושַאררעביא ןַא ןעוועג רימ רַאפ זיא סָאד -- עפורג רעד

 םירכח ץנעגייא ןופ טנעה יד ןופ םוא ןעמוק רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 יד ןופ עיצַאזינַאגרָאער רעד זיב ,עקנַאזיטרַאּפ רעניימעגלַא רעד ןופ בייהנָא ןיא

 רעדעי .תורקפה טשרעהעג טָאה -- סעינעינידעיָאס יד ןופ גנודנירג ןוא ןדַאירטָא עניילק

 םוא ןעמוק טרָאד ןוא ,לגיופ רעיירפ ַא ןעוועג לדַאירטָא םעניילק ןייז ןיא זיא עשר

 .רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 רעביא לַאפרעביא ןַא דַאירטָא רעשיסור ַא טכַאמ ךעלדלעוו רעשטיוויגינ יד ןיא

 זיא ייז ןופ .ייז טסישרעד ןוא רעוועג סָאד ןעמעלַא ייב וצ טמענ ,עפורג עשידיי ַא

 טעטכיגרַאפ ,ןדלעה עשידיי 46 ןבָארגַאב ןענעז סע ןכלעוו ןיא ,בורג ַא -- רכז א ןבילבעג

 רעציװָארבמָאד רעניילק רעד ןעוו ןוא .יורטוצ טַאהעג ןבָאה ייז עכלעוו וצ ,יד ךרוד

 ןעוועג ייז ןטלָאוו ,קידנרידיצעד ןוא שירעפמעק ןעוועג טשינ טלָאװ ,דַאירטָא רעשידיי

 עשייוג -- עדנַאב סקוילסַאמ טימ שינעגעגַאב רעד תעב ,קסרעזָא ייב ןעמוקעגמוא

 .רעוועג םוצ םירבח עקיטכענ ןוא רענַאזיטרַאּפ

 ייוצ יד ןענעז ,עבוד ןבענ ,"סעצווַאטיש, .ג.א יד ןופ לדַאירטָא םעניילק םעד ןיא

 ןסָאשרעד -- לרוחב רעשטַאניכ רעד ןוא ליראב ןוא קַאּפעילש :ןדיי רעצרעמידַאלוו

 .רענַאזיטרַאּפ עשייוג -- םירבח ערעייז ךרוד ןרָאװעג

 רעד רעביא הכמ א זיא רענַאזיטרַאּפ עשידיי רעביא תוגירה יד ןוא סָאַאכ רעד טָא

 ןבָאה רימ יו ןוא לַעווָאק--ענווָאר--קסניפ םורא גנוטיירפשסיוא-דלַאוו רעצנַאג

 םורַא ךיוא ןוא קסירב םורַא טריסַאּפ עבלעז סָאד טָאה ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןופ טרעהעג

 ןרָאװעג ןענעז ןדַאירטָא עלַא ןעוו ,1943 רָאי ןופ םישדח עטשרע יד ןיא טשרע .ענליוו

 ,גָאלּפ רעד טָא ןופ רוטפ ןעמ טרעוו ,ןַאד טשרע ,ןטייהנייא עסיורג ןיא טרעדילגעגנייא

 .פעק ערעייז טימ טלָאצַאב ןבָאה םיחצור ליפ ןוא
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 עקנַאזיטראפ רעשידיי ַא ןופ ָאכע רעד

 טריסָארג סָאװ עקנַאזיטרַאּפ רעשידיי רעקידנעטשבלעז א ןגעוו ןרעה ןוא ןסייוו רימ

 שיא יפמ שיא .אשימ ַאידַאיד -- דיי רעד טייטש סע רעכלעוו ןופ שארב ,ןילָאװ ןיא ץעגרע

 זַא ,וליפַא טגָאז ןעמ .דַאירטָא ןשידיי-ןייר םענעי ןופ ןטַאטנדלעה יד ןגעוו רעביא טיג

 ןרעג ןטלָאװ ןדיי ערעזדנוא .וצניהַא טגנַאלרעד ךיז ןבָאה ץינשזערעב לטעטש ןופ ןדיי

 ןופ דיי א זיא רע זַא ,טגָאז רעמ ןכלעוו ןגעוו ,ַאשימ ַאידַאיד םענעי וצ ןעגנַאגעג ןיהַא

 .ץערָאק

 ןופ ףיט רעד ןיא ןגיוצעגקעווַא ךיז ןבָאה תוחוכ ענייז זַא ,ןעמ טגָאז רעטעפש

 ,ןעמ טסעומש םורַא טייצ ַא ןיא ..."רעפעפ ןקעמש, וצ שטייד םעד ןביג ייז ןוא עניַארקוא

 זיא סָאד סָאווראפ ייוו זדנוא טוט סע ןוא ,עדנעגעל ַא יוו רעמ טשינ זיא ץלַא סָאד זַא

 -ןייר ָאד ןענעז רעדלעוו רענליוו יד ןיא זַא ,ךיוא ןרעה רימ .טייקכעלקריוו ןייק טשינ

 ךיוא ןבָאה רימ .ןדייןדלעה ענעי וצ טרַאגעג טָאה ץרַאה סָאד ןוא ,ןדַאירטָא עשידיי

 ןבָאה רימ יוו רָאנ ."שטיווָאנַאגַאק, .נ .א עיסעלָאּפ ןיא דַאירטָא ןשידיי ַא ןגעוו טרעהעג

 ילעב דַאירטָא םעד ןיא טקישעגניירַא וליפא ןוא טיירפשעצ ךיילג םיא ןעמ טָאה ,טרעהעג

 .טייל-ייצילָאּפ ענעזעוועג ,תובושת

 עלַא רעביא טיירפשעצ רָאנ ,טרירטנעצנָאק טשינ ָאזלַא ןענעז רעפמעק עשידיי יד

 ערעייז ןיא ןבָאה ,סעצוָארעדנַאב יד טימ ןשטייד יד ןוא ,ןעגנולייטפָא רענַאזיטרַאּפ

 -אדישז יד ןגעק ןפמעק וצ ,גנורעקלעפַאב עכעלדירפ יד ןפור טנָאקעג ךעלטעלב-גולפ

 .רענַאזיטרַאּפ-ַאנומָאק

 יקסווָאגינרעשמ ווָארָאדָאיפ ןופ הנחמ יד

 גנוריפנַא רעד רעטנוא ,ןדאירטָא ןוא ןענָאילַאטַאב ןופ דנובנעמַאזוצ ןסיורג םעד ןיא

 -ןדיי א זיא ןיילַא ווָארָאדָאיפ .ןדיי ליפ רימ ןעעז ,יקסווֶאגינרעשט ווָארָאדָאיפ לַארענעג ןופ

 יוע טביילק ,םוטעמוא .רעדלעוו רעקסניירב יד ןופ ךיז טיצ זדנוא וצ געוו ןייז .דניירפ

 רעציווָארבמָאד ךיוא ,ןדַאירטָא ענייז ןיא ןייא ייז טרעדילג ןוא ךעלטשער עשידיי יד ףיוא

 דעלטעטש יד ןיא זַא ,ױזַא ,קיטכטמ ןוא סיורג זיא עכלעוו הנחמ ןייז ןיא ָאד ןענעז ןדיי

 ןשטייד יד ןבָאה ,קסניפ רעטנוא זיב ,קסרישַאק-ןעמַאק ,לַעווַאק רעטנוא ןופ ,רעפרעד ןוא

 -עסיטנַא ןייק .ןעפעשטרַאפ וצ טשינ ןגַאװ סעצווַארעדנַאב יד ןוא ןזייוואב וצ ךיז ארומ

 טלָאװ טנַאה עקרַאטש סווארָאדָאיפ לייוו ,ןעז וצ טשינ זיא םירבח עשידיי וצ םזיטימ

 .טפָארטשַאב גנערטש רַאפרעד

 "ַאיטעּפ ַאירַאיד,

 שטיוועינַאמ ןופ ןדיי ךעלטשער ךיז ןעניפעג ,ַאיטעּפ ַאידַאיד ןופ ןדַאירטָא יד ןיא

 ,רענַאזיטרַאּפ ענייז גנערטש טלַאה רידנַאמָאק רעד זַא ,וליפַא טגָאז ןעמ .עקווָאלַאפַאר ןוא

 "סיוא-דלַאוו רעד ןיא ןענעז הליחתכל ,רעבָא .דיי א זיא רע זַא ,וליפא ןגָאז םייוג ןוא

 ,רענַאיטרַאּפ עפורג ַא ענייז .ןשטנעמ עשידיי ןלַאפעג טפַאשרעה ןייז ןופ גנוטיירפש
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 ןיימ טימ רימ ףיוא ןפָארטעגנָא ךיז טַאה ,סערָאטוכ רעשטשיוועגינ יד וצ קידנכירקרַאפ

 רעקסניפ רעד ןופ ןַאזיטרַאּפ ַא ןופ גנוקידייטרַאפ עקידתונשקע יד טשינ זעוו ןוא רעדורכ

 טנייז ןיא זַא ,טקַאפ א רעבָא זיא'ס .טעגרהרעד ןעוועג זדנוא ייז ןטלָאװ ,עינעינידעיַאס

 .תונקז ,םינקז עשידיי ןופ רעגַאל רעליוויצ ַא ךיוא ןוא ןדיי ליפ ָאד ןענעז ןדַאירטַא

 .שטיוועינַאמ ןוא עקווָאלַאפַאר ןופ ךעלטשער יד -- םימותי ןוא תונמלַא

 טכלעוו זשיווצ ןדיי עגנוי ליפ טקילייטַאב ןענעז עינעינידעיִאס רעקסניפ רעד ןיא

 רַאורבעפ ןיא ןרעוו סע ןעוו ןוא .הביבס רעציװָארבמָאד ןופ ןדיי ָאד ךיוא ןענעז סע

 -ידעיאס רעקסניפ יד רימ ןעעז ,ןעיימרַא עשטייד יד ץיווֶארבמָאד ןופ טגאיעגסיורא 4

 וגָאלשּפָא םייב ,ףמַאק ןיא סיורַא טרישרַאמ יז טענַאוו ןופ ,ץיװָארבמָאד ןיא עינעינ

 -דנע ןזיב טפמעק ןוא ןילבול ,קסירב ,קסניפ זיב ךיז טרַאפש ןיא ןשטייד יד ןופ ןילָאטס

 .םוא ןעמוק רענאזיטרַאפדןדיי טרעדנוה יירד ענעי ןופ ליפ .ןוחצנ ןקיטליג

 "רענַאזיטרַאּפ יד ןיא רעפמעק-ןדיי ערעזדנוא ןורכזה רפס ןרַאפ ןבירשרַאפ ןבָאה רימ

 ידכ ,דיירפ-המקנ ןוא קיטייוו ,ןייפ ,ןעגנובעלרעביא-םירוסי ,זטַאטנדלעה ערעייז ,ןעייר

 תומוא יד סָאװ ןוא ןרעוו ןסעגרַאפ טשינ רָאט סָאװ ,סָאד ןרעוו ןסעגרַאפ טשינ לָאז סע

 .ןרעוו ןסעגרַאפ אי אקווד לָאז סע זַא ,ןליוו םלועה

 שטולפ ןוא ןירָאה ןכייט יד ןופ גערביחרזמ רעד

 ןיסאראק רעפרעד יד ךָאנ ףיט קעווַא ךיז ןעיצ סָאװ רעדלעוו עכעלדנעמוא ענעי ןיא

 טשרעהַאב ןבָאה עכלעוו ,סעּפורג-רענַאזיטרַאּפ טקיטסענעגנייא דלַאב ךיז ןבָאה ,ירעזַא ןוא

 ָאד ןבָאה סעדנַאב עשיניַארקוא יד ןוא סערָאטוכ ןיא ךעלפרעד עלַא טימ דלַאװ םעד

 ,הטילש ןייק טַאהעג טשינ

 ,רערעל ןשיניארקוא םעד ,רעשימ-טפיג ןטשרע םעד זַא ,ןבירשעג ןיוש ןבָאה רימ

 יד ןוא ןרָאװעג ליטש זיא הנושמ התימ ןייז ךָאנ .טרידיווקיל רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןבָאה

 ןוא רעירעזָא ןיא טגנַאלרעד ןבָאה ייז ןעוו ,רעבירג רענרַאס יד ןופ ןדיי ענעפַאלעצ

 ,רעפרעד ענעי ןופ ןדיי יד .ןטלַאהַאבסיוא טנָאקעג ךיז אד ןבָאה ,רעדלעוו רעניסאראק

 "נדלעה ליפ ןזיוואב ןבָאה ייז .ןדַאירטָא עקיטרָא יד ןיא ןרָאװעג טרעדילגעגנייא ןענעז

 ד ןוא ןיסאראק ןופ ווָאקייפ ןועמש .ןדיי עזָאלצוש יד ראפ ןָאטעג ליפ רעייז ןוא ןטַאט

 ליפ טפַאשרַאפ שטייד םעד ןבָאה ,ןדיי עטנדרַאעגרעטנוא ערעייז טימ סיקסנַאשלָא

 ,םינקז יד ןציטש ןלָאז ייז זַא ,םייוג עשיפרָאד יד ףיוא ןעוועג עיפשמ ןבָאה ,ןטסולרַאפ

 ךיז טומ ןייק טַאהעג טשינ ןבָאה סעצווָארעדנַאב ךיוא יוו ןשטייד יד .םימותי ןוא תונמלא

 יד ןופ ןדיי יד ץוח א ןענעז רעדלעוו רעירעזָא ןופ ןדַאירטָא יד ןיא .ןזייוואב וצ ןטרָאד

 ,לדיי עקידלטעטש רעציװָארבמָאד ןטערטרַאפ ךיוא ,הביבס רעציװָארבמָאד ןופ רעפרעד

 עלַא .ןילָאװ ןוא עיסעלָאּפ ןופ שטייד םעד ןגָאירַאפ ןוא ןוחצנ ןזיב ןפמעק עכלעוו

 ןייק ךיוא ןוא ענרַאס ןייק ,ענווָאר ןייק רעדלעוו יד ןופ סיורַא ןעייג תוחוכ עשינַאזיטרַאּפ

 רעד ךרוד טגלָאפרַאפ ןרעוו סָאוו סעצווֶארעדנאב יד ןוא ,ץיווארבמָאד ןוא קצָאסיװ

 יד ןיא ךיוא ןכירקרַאפ ןוא ,רעדלעוו יד ןיא ץוש ןכוז .ךעלטעטש יד ןזָאלרַאפ .ד.וו.ק.נ

 סעלק רעזייל ןוא לגייב דוד ,ירעזָא ןופ דלעפנטכיל :ןדיי רָאּפ ַא .ןטיבעג רעירעזָא
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 טיוט זיב טקינייפרַאפ ןרעוו רענָאזיטרַאּפ ענעזעוועג ,ץיווָארבמָאד ןופ ןוז ןטימ יורפ

 רעד ןיוש זיא ןטיבעג ערעזדנוא עלַא ןופ ןעוו ,טייצ רעד ןיא ,סעצווָארעדנַאב יד ךרוד

 רענַאזיטרַאּפ ליפ רעייז .תונברק עטצעל יד טשינ ןענעז יד רעבָא .ןבירטרַאפ גנַאל שטייד

 רעד ךָאנ ןיוש וליפַא ,טקינייפרַאפ ןטידנַאב עשיניַארקוא יד ךרוד ןרעוו ןדיי ןוא

 .גנּויירפַאב

 -לעפַאב רעשייוג רעד ןופ ןפרָאווסיוא יד ןבָאה ייז ךָאנ דלַאב ןוא תוטיחש יד תעב

 "ורקער זיא עכלעוו ײצילָאּפ רעכעלרעדרעמ ןייז ןטימ ,שטייד ןטימ טעברַאעגטימ גנורעק

 -ַאבעלַאב ,םייוג עדילָאס ןעוועג ךיוא ןענעז סע .טרָא ןפיוא םייוג עטסגרע יד ןופ טריט

 טציטשעג טכַאנייב ,ליטש רעד ןיא ןבָאה ייז ןוא ,ןדיי ןדרָאמ ןיא עטקילייטַאב טשינ ,םיט

 ןבָאה ,רענַאזיטרַאּפ יד ןופ ןייטשטנַא ןטשרע םייב ןוא .ץלַאז ןוא טיורב טימ דיידדלַאוו ַא

 יפרָאווסיוא יד ןפמעקַאב וצ ױזַא יוו ןעוועג רָאנ זיא עגַארפ יד .דניירפ ליפ ןעמוקַאב רימ

 -יטרַאּפ עפורג א ןעוו זַא ,יוזַא ,ליטש ןרָאוועג ןוא דחפ ןעמוקַאב רעטעפש ןבָאה עכלעוו

 ָאטשינ ןענעז ףרָאד ןיא זַא ,ךיז טסּווורעד ,געוו ןיא זיא רעכלעוו דיחי א רעדָא ,רענַאז

 ןוא טשינ טּפָאלש אנוש רעד רעבָא .יירפ ןעמ טייג ,ןטנַאיצילָאּפ רעדָא ,ןשטייד ןייק

 ןעגנורעיול ןכַאמ ייז ןוא סעסקיש ןוא םיצקש עקירָאי-17--16 עכעלטנגוי יד טריזינַאגרָא

 שטייד טוג טימ סעדנַאב עטנפָאוואב עטריזינַאגרָא ןעײטשטנַא סע .רענַאזיטרַאּפ ףיוא

 ,קינלעמ ,ַארעדנַאב : ןעייטש ייז ןופ שארב ."םזיניווָאש-ארוה, טימ טלגילפַאב ןוא רעוועג

 ןוא רענָאזיטרַאּפ רַאפ ערעווש ַא זיא הפוקת יד טָא .רזכַא רעקידלאוועג ַא -- ,אבלוב

 םעד ןוא תונברק ליפ טסָאקעג זדנוא ןבָאה ייז .דלַאוו ןיא ןשטנעמ עשידיי רַאפ טרפב

 יד ףיוא קילגמוא ליפ טכַארבעג ךיוא ייז ןבָאה ףוסל .ןצונ טכַארבעג ייז ןבָאה שטייד

 טמוק ,ייז טימ טשינ זיא רע זַא ,יוג ַא ףיוא דשח ַא ןפרַאוו סעדנַאב יד ןעוו .ןיילַא םייוג

 ,ץיװָארבמָאד ןבענ ,ץיווטיל ףרָאד ןופ ,ןוגילק לאומש .םיא טקיטשרעד ןעמ ןוא ןעמ

 טקיטכענ ןוא ףרָאד-סטרובעג ןייז ןיא טרָאפ ,רעטעדנּווורַאפ ַא טנָארפ ןופ קידנעמוק

 טימ ןוא סעצווֶאבלוב ןעמוק סנגרָאמוצ .ַאדָאלָאק ליסַאוו ןקירָאי-קיצכַא ,ןטלַא םייב

 .םיא ייז ןקיטשרעד סעלאטסאפ ןופ עקַאלָאװ ַא

 ןרעוו ןסעגרַאפ טשינ רָאט סָאװ לטיּפַאק סָאד

 ןיא ךיז ןעניפעג עכלעוו ,רענַאזיטרַאּפ ענעבילבעגנבעל לסיב עניילק סָאד ,רימ

 ןפיוא ןפרַאוורָאפ לָאמ לייט ןרעה ,רעטסעווש ןוא רעדירב ענעגייא ןשיווצ ,לארשי תנידמ

 רענייק זַא ,זיא תמא רעד .חבטל ןאצכ ןעגנַאגעג ןענעז ייז יאמלה םישודק יד ןופ סערדַא

 ןוא געוו ןעמַאזיורג ,ןרעווש םעד טכַאמעגטימ רָאנ טָאה רעכלעוו ,הטילּפה תיראש רעד ןופ

 ַאזַא ןגערפ טשינ טעוו ,טייצ רענעי ןופ טסַאל יד ןגָארטעגסיױא סעציילפ ענייז ףיוא טָאה

 יד טָאה ,תוחפשמ ערעזדנוא ןופ לייט םעניילק ַא טַאהעג ךָאנ רימ ןבָאה ביוא ,לייוו .עגַארפ

 דנאטשרעדיוו םענעגרָאברַאפ רעדָא םענעפָא ןדעי ןופ ןטלַאהעגּפָא ןבעל רעייז ראפ תוירחא

 -סיוא יד ןבָאה ,טייצ רעצנַאג רעד ךשמב .גנוטכינרַאּפ רעלַאטָאט וצ טריפעג טלָאװ סָאװ

 תוישעמ עלַא זַא ,ןרעכיזרַאפ וצ טסּווועג ןבָאה עכלעוו סרענגיל טקישעגרעטנוא רעטָאר

 ,דייר ערעייז ןיא טשינ ןביילג רימ םגה ןוא .רקש יוו רעמ טשינ ןענעז גנוטכינרַאפ ןגעוו
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 רימ .ךיז ןרעמאלק רימ ןכלעוו ןיא גנונעפָאה ןופ קנופ א טימ קערש יד רעבָא ןעמ טשעל

 תוחפשמ עביל ערעזדנוא זַא ,רימ ןפָאה ךָאד ןוא ,םידיחי ןופ טולב ןעעז רימ ,ליפ ןדייל

 -עגלַא יד טרַאוורעדמוא טמוק סע זיב םירוסי ערעודנוא ןגָארט רימ ןוא ןבעלרעביא ןלעוו

 עכעלרעטיר טימ טרַאנעגנײרַא ןרעוו רימ רעכלעוו וצ ,עיצַאדיווקיל עקיטולב עניימ

 .טעברַא ףיוא ןרָאפ רימ זַא ,תוחטבה-ןרע

 ,ָאלַאג ןיא -- עלַא ,.ס.ס טייהנייא עטצופעגסיוא יד ןגיוא ערעזדנוא רַאפ טייטש טָא

 ףיוא ןעייג רימ זַא ,טרעווש ןוא טקיּורַאב רעריפנָא רעייז ןוא סעקשטנעה עסייוו ןיא

 .ענרַאס ןייק טעברַא

 זיא סע ןעמעוו ייב רעצעלפ יד ןופ ענעפָאלטנַא יד ,רעבירג יד ןופ ענענורטנַא יד

 ךיז ןענעּפָאװַאב ,תוחּפשמ ערעייז ןופ ןבעל ןרַאפ תוירחא יד ןרָאוועג ןעמונעגּפָא ןיוש

 רעטרעדנוה .רעטייוצ רעד וצ הנכס ןייא ןופ ןרָאי ןוא םישדח ךשמב ןעייג ןוא עקַאט

 ןגיל םירגפ עשטייד רעטנזיוט .רעדיוו ןפמעק רעקילדנעצ ןוא ףמַאק ןיא םיא ןעמוק

 רועיש א ןָא .עטרעטשעצ ,עטזָאלעגּפָארַא זדנוא ךרוד -- ןענַאב ערעייז .ענעסירעגפיוא

 ערעייז ךיוא .ענעלַאפַאב זדנוא ךרוד סרעקנוב ערעייז ןיא טיוט רעייז ןעניפעג ןשטייד

 ליפ ןוא רעטנזיוט טגנַאלרעד טנַאה-ףָארטש רעזדנוא .ןיול רעייז ןעמוקַאב ןפליהעג

 ןפמַאק ענעפָא ייז טימ ןריפ רימ .םוא ייז ןעגנערב רימ ןיא ןפרָאווסיוא עשייוג רעטנזיוט

 .ןטקנופ עקידהנכס ןיא סעבַאגפיוא עטסרעווש יד ןופ רעייפ ןיא טווּורפעג ןרעוו ןוא

 רעדירב עטכַארבעגמוא ערעזדנוא ראפ המקנ ןעמענ וצ ןליוו רעכעלרעהפיואמוא רעד

 ןעוועג ןיוש ןענעז רימ שטָאכ) רעקיליטרַאפ יד ןבלוצרעביא ןליוו רעד ,רעטסעווש ןוא

 יד ,חוכ רעטכַאוועגפיוא רעשידיי רעד ,(תוחפשמ עטגייווצרַאפ ןופ ענעבילבעג קיצנייא

 יד ןפַאכוצפיוא לענש זדנוא טפלעה ץלַא סָאד -- ץנעגילעטניא ענעריובעגנייא עשידיי

 -יסיסכת עלַא ןענרעל רימ .ןעגנוגנידַאב-דלַאװ ערעווש יד ןיא ףמַאק ןופ עיגעטַארטס

 ,ןטָארעגסיוא ןוא טעגרהעג זדנוא ןבָאה עכלעוו ,יד ,םייוג עכעלרעדרעמ יד ןוא המחלמ

 "דלַאװ ןשידיי םעד רַאפ ,טנַאה רעשידיי רעד ראפ דחפ ןיא ןבעל ןביוהעגנָא ןיילַא ןבָאה

 .ןַאזיטרַאּפ םעד ,רעפמעק

 ןיא המוא רעשידיי רעד טכַארבעג רענַאזיטרַאפ עשידיי יד ןבָאה םור ןוא דובכ

 .ןרעוו ןסעגרַאפ טשינ ןפוא םושב רָאט סָאד ןוא .ןרָאי-רעלטיה יד תעב תולג ןקיטולב

0" 

 ,םילשורי ןיא סעצֶארפ-ןאמכייא םעד תעב רָארוקָארּפ-לארשי רעד .רענזוַאה ןועדג

 -עגסיוא יוזַא יוו ,זיא ,הפוקת-םוקמוא רענעי ןיא רעדנווו עטסערג סָאד, : טגָאזעג טָאה

 טימ ןלעטשוצנגעק ךיז טומ םעד טַאהעג ןבָאה ןדיי עטעשטומעגסיוא ןוא עטרעגנוה

 ךיז ןָאק רענייק .םזיצַאנ ןשישטייד ןופ ןישַאמ-המחלמ רעקיטכעמ רעד טנַאה ןיא רעוועג

 עכלעוו ,רעפמעק-ָאטעג ןוא ןַאזיטרַאּפ ןשידיי םוצ טייקטסיירד ןייז טימ ןכיילגרַאפ טשינ

 עטסכעליורג יד ןיא דובכ ןשידיי םעד ןקידייטרַאפ רַאפ סנבעל ערעייז טימ טלָאצַאב ןבָאה

 -עעשעג ןוא ןטקַאפ ןיא ךיז ןפיטרַאפ סָאד וליפַא .עיגָאלָאריטרַאמ רעשידיי רעד ןופ ןרָאי

 ."שינעטער עקיזָאד יד ןרעלקוצפיוא דנַאטשמוא טשינ זיא ,לטיּפַאק םענעי ןופ ןשינ



 !רענאזיטראפ רעציווארבמאד יד ביול ןוא דובכ

 טימ ,םידימלת ענייז ןופ תובוט תולעמ יד טלייצעג ןוא טנכערעגסיוא טָאה יאכז ןב ןנחוי יבר

 -ראפ ןיא טלייטעגנייא ייז רע טָאה םורַא יוזא ןוא ,ןעקנָאשַאב ןעוועג זיא ייז ןופ רערעדעי עכלעוו

 ערעייז טימ ךיילג ןעוועג ןגיוא ענייז ןיא ןענעז םידימלת ענייז עלַא רעבָא .תוגרדמ ענעדיש

 -שידיי ןופ גנוקיטלַאטשעג רעד רַאּפ רעייטשוצ רעייז ןגָארטעגייב ןבָאה ןעמַאזוצ עלַא לייוו ,תודימ

 .תורוד עקידנעמוק יד ראפ ןוא הפוקת רעייז ןיא טייק

 ,תובוט תולעמ ענייז טַאהעג טָאה רענַאזיטרַאּפ רעציווַארבמָאד ערעזדנוא ןופ רענייא רעדעי

 -רעפּפָא : ןעוועג זיא םלוכבש הוושה דצ רעד ןוא תודימ ערעייז ןיא ךיילג ןעוועג ןענעז עלַא רעבָא

 ןבָאה סָאװ ,ןדיי ענעבילברַאפ ךעלטשער יד רַאפ שפנ-תריסמ עטצענערגַאבמוא ןוא טייקיליוו

 טייקכעלגעמ ןייק קידנבָאה טשינ ,רעדלעוו יד ןיא טעקנָאלבעגמורַא עטפדורעג ןוא עזָאלצוש

 -רענַאזיטרַאּפ יד ןופ רענייא רעדעי .ןדַאירטָא-רענַאזיטרַאּפ עשירעפמעק יד ןיא ןרעדילגוצנייא ךיז

 ןשידיי םענעסָאגרַאפ ןראפ המקנ ןופ רעייפ שילעה ַא טימ ןעגנורדעגכרוד ןעוועג זיא רעפמעק

 רענַאזיטרַאּפ יד יוו רעשידלעה ןוא רעטסיירד ,רענעסיברַאפ ןייז טזומעג טָאה ייז ןופ רעדעי ,טולב

 ,םיבוהא םלוכ : ןרעוו טגָאזעג ןעמעלַא ייז ףיוא ףראד רעבירעד ,ןטעטילַאנָאיצַאנ ערעדנא ןופ

 4% םנוק ןוצר ושעש םישודקו םירובג םלוכ

 סעדנַאב סרעלטיה ןגָאירַאפ ןכָאנ געט עטשרע יד ןיא

 עקשטַאק לאומש -- רעטסלטימ רעד ; ןייטשלרעפ לבייל -- סטכער ןופ רעטייווצ רעד
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 ךור ב ןב ךלמ קושט לֵאק ַאב םהרבא ןב םירפא ואדנַאל
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 (ואדנַאל םהרבא ןופ םעדייא)

 הרבא תב היח

 ָאגובא יורפ יד)
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 רענַאזימרַאּפ רעציווָארכמַאד
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 םהרבא ןב השמ ואדנאל (סטכער) םירפא ואדנַאל

 ךלמ קושטלַאקַאב ןוא
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 םירפא ,קושטלַאקַאב ךלמ ,קושטלַאקַאב יבצ ברה ןב ריאמ ,ווָאגובַא קעלַא : סקניל ןופ ןציז'ס

 .ואדנאל ןרהא ןוא השמ ,שטיװָאלַאגעס םולש ,ואדנַאל לשנייא : סקניל ןופ ןעייטש'ס ,ואדנַאל
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 רענַאזיטרַאּפ רעציװָארבמָאד
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 ַאנינ גרעבנעטָאר
 (קענַאיײבקעי ןופ יורפ)

 בייל ןב בקעי גרעבנעט 1 3%
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 םייח ןב החמש גרעבנעזָאר ל"ז סירָאב ברַאפדלָאג

 (ַאנינ גרעבנעטָאר ןופ רעדורב)
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 רענַאזיטרַאּפ רעציווַארבמָאד
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 לאומש ןב םהרבא ןַאמראב דודיהשמ ןב סחנפ לונעג
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 ה-תיב)

 ןב ךורב יקסווָאקנַאמ
 (לארשיב רטפנ)
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 ! רענָאזיטראפ ענעלַאפעג יר קנעדנָא םוצ

 ,ל"ז יקסווָאקנָאמ עשוהי ןב ךורב 'ר ןופ רבק ןפיוא ללוגה-תמיתס םייב

 לארשי-תנידמ ןיא לארשי-רבק וצ ןרָאװעג טכַארבעג זיא רעכלעוו

 הרובג ןוא םוקמוא ןופ גָאט רעד -- א"כשת ןסינ ז"כ ןופ גָאט םעניא

 רענַאזיטרַאּפ ענעזעוועג יד ןבָאה -- םישודק ןָאילימ 6 יד ןופ קנעדנָא םוצ

 ערעייז טעדנעװעג לארשי ןיא טיילסדנַאל רעציװָארבמָאד עלַא ןוא

 ןופ ,םישודק עשידיי עלַא ןופ קנעדנַא םעד ראפ תונווכ ןוא תובשחמ

 ,רענַאימרַאּפ רעציװָארבמָאד עלא ןופ ןוא םישודק רעציװָארבמָאד עלא

 ןבָאה סָאװ ןוא סעדרָאה סרעלטיה ןגעק ףמאק ןיא ןלַאפעג ןענעז סָאװ

 .המואה דובכו םימש-םש שודיק לע ןבעל רעייז ןבעגעגּפָא

 "םירוהטהו םישודקה תומשנ תא םיקולא רוכזי,

 : רענַאזימרַאּפ יד

 ךלמילא ןב הנוי שטיווָאקילעז (אנאראוו ןתח) לאירבג ַאקנַאיסוװָא

 השמ ץפאי בקעי ןב לרעב ןאמראב

 עשוהי ןב רשא יקפווָאקנַאמ לרעב ןב לידיי ןאמראב

 ריאמ קירדומ לרעב תב האל ןאמראב

 גרעבנענַארק סענַאמ ןב דוד לגייב

 םייח ןב ןמלז ןיפש לאומש ןב ליבא ןפניורב

 םייח ןב השמ ןיפש (ירָאב) ךורב בראפדלָאנ

 םייח ןב לציא ןיפש לאיתוקי ןב לאומש ןוגליוו

 'ה "ב "צ "נ "ת (גרבנמור ןתח) ךלמילא שטיווָאקילעז
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 רענָאזיטרַאפ רעציווַארבמַָאד



 יעיבר קלח

 לייט רעטרעפ

 םירפסמ םילוצינ

 לייצרעד עטעוועטארעגפא

 ב
 ו

 ל

 טי
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 : 2 י
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 (1944) ןמשיפ השמ לש םמושה ותיב תא םיקרפמ םוקמהייבשותמ "םייוג,

 (1944) ןאמשיפ השמ ןופ זיוה עטזָאלרַאפ סָאד ןריטנָאמעד םייוג עקיטרַא



 טלַאהניא --ןכותה

 יטייבוסה ןוטלשה תחת םימי םייתנש / גרבנזור החמש

(1939/41) 

 1939 רבמטפס יהלשב חצרו הדרח-ליל / הנורוו יתבש

 יתדלוה-ריעמ תודירפ יתש / ןזיבא הדוהי

 הווצמ-תב ליגמ הדומלגו הלוכש / רבורג .ש

 . האושה רחאל הרייעב רוקיב / ר"ד ,ןמשיפ .י

1 

 . םערוטש םעד ברע / ןייטשרוב סענַאמ

 ןעקנעדעג ןופ בוח רעקילייה רעד / קינדוב םירמ

 ןפיולטנָא טנעקעג טלָאװ ןעמ זעוו / ןוקלָאװ רדנס

 סעבַאגפיוא עשידלעה ייווצ / ןַאמצלָאה לאלצב

 דנַאלסור רעביא ןקעטשירעדנַאװ ןטימ / ןאמרַאב ןויצנב

 ןָאד ןליטש םייב רעייפיטיוט ןיא / ךוטצרַאווש רדנס

 רעשידיי ןוא קינװָאקלָאּפ רעשידיי רעד / וַאדנַאל רזוע

 לַארענעג

 קענַאדיַאמ ןופ תותימ עברא יד / רעגרעב לאלצב

 ןגעק ןפמַאקיטנָארּפ יד ןיא / (ןייטשלעגייפ) רעבוד ףסוי

 שטייד

 2 א ךימ טגלָאפרַאפ סָאװ רַאמשָאק סָאד / ן--פ .ח .י

 קיבייא ףיוא לטעטש ןיימ זָאלרַאפכ / עקשטַאק לאומש

 עטסופ ןוא ןסַאג עמַאזנייא רעביא / ןייטשלעגייפ קחצי

 רעזייה

 םימדוקה םיקלחה תעבראל תפסות

 ןלייט ריפ עקידרעירפ יד וצ ןלַאירעטַאמ-בָאגוצ

684--9 
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122--9 
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 גרבנזור החמש

 (וִפ9 / או ] יטייבוסה ןוטלשה תחת םימי םייתנש

 היצרטסינימראה

 התיהש ,תיברעמה הניארקוא יבחר לכב .תיטייבוסה הניארקואל החפוס הציבורבמוד

 לאשמה ..חופיסה לע טלחוה ובש ,"םע-לאשמ, ךרענ ,ינלופה ןוטלשה תחת ןכל םדוק

 "טיבצמ, לכו ,תורוגס תופטעמ וקלוח םש ,תוירוזא תויפלק ומקוה :וז הרוצב ךרענ

 לש יפלקה-תונחתב תולוקה תריפס רחאל .יפלק-תבית ךותל וז הפטעמ םש היה

 ריעה לש החופיס דעב "דחא-הפ, ועיבצה היבשות לכש ,תעדל וחכונ ,הציבורבמוד

 .."הניארקוא לש תיטסילאיצוסה תיטייבוסה הקילבופיר,ל

 תיטסינומוקה הגלפמה ירבח ועיגה .ריעב הנוטלש תא ססבל הלחה השדחה תושרה

 ישנא ידי-לע ורזענו תודיקפה שארב ודמע םה .ימוקמה ןוטלשה תא ונגריא םהו היסורמ

 .םוקמה

 תוהז"תודועת

 ,תודמעמה יפל וקלוח תודועתה ילבקמ .הרטשמב תוהז-תודועת לבקל הבוחה הלטוה

 הגלפמ ירבח ,םיישפח תועוצקמ ;הכאלמ-ילעב ; םילעפמ-ילעב ; םירחוסו םינוונח : ןוגכ

 לש ירוביצ-יתרבחה ורבע לעו "ילאיצוסה אצומה, לע דאמ ודיפקה תונוטלשה .המודכו

 ףיעסה-רפסמל ההז אוהש ,דחוימ םירתס-רפסמב תוהזה-תדועתב תאז ונייצ םהו ,דחא לכ

 .הנידמה ןוחטב רבדב יאשחה סקדוקב

 הלכלכה ייח

 ןתצקמ .ומלענ תורוחסה ,ורגסנ תויטרפה תויונחה .םיאלפ דרי ילכלכה בצמה

 ,םחלל רותב םידמועה ןיב) םחל הנמ גישהל ידכ רותב דומעל היה ךירצ .ומרחוה

 ולשמ הינכרצ התיה לעפמ לכלו תוינכרצב רכמנ םחלה .(תועקרק-ילעב םירכיא םג ויה

 ,("טנאלפ,ה ירוחאמ) רהנל ךומס הלודג היפאמ המקוה .('וכו תונחט ,תורסנמ ,תונבלמל)

 ,וכרצדיד הפאנש ינפל רונתהמ םידור ויה םחלה תא .םישנא תורשע המכ ודבע םש

 .שבייתה רשאכ ,םיימוי-םוי רחאל אלא ,ולכאל היה רשפא-יאו ,ולקשמ תא תולעהל ידכ

 רשב תקפסאל (תויתלשממ) תויפותיש תודוגא ודסונ ןכ ,תויפותיש תובלחמ םג ויה

 "םילטרא, תרוצב שדחמ ונגרוא םהו ומאלוה רוצייה-ילעפמ לכ .םירחא םיכרצמו םיגדו

 וב היה אלו םועז היה רכשה .םידיקפלו םילעופל רכש-תוגרד ועבקנ .(םיביטרפואוק)

 לכוא םהל היה ,ןוזמ-ילעפמב ודבעש הלא קר .דבלב םימי רפסמ לש םויק ידכ אלא

 .עבושל

 הבוחה לע זרכוה .ב"ויכו רמצ ,בלח ,רקב ,ןגד קפסל תוסכמ ולטוה םירכיאה לע

 ןוזמ"יכרצ לש יאשח רחסמב וקסע םהו ודבע אלש םיריעצ רפסמ היה ...דובעל תוכזהו

 .תויתלשממה תוינכרצב םגישהל היה השקש .הלענהו השבלה ירבדו
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 גרבנזור החמ ש 0

 ואבוה .םיירוביצ םיניינבב םירופיש ועצובו ריעה תובוחרב םילולכיש ושענ

 םירוטקרט ןוקתלו הקפסאל הנחת המקוה .רעיהמ םיצע תוליבומ ויהש ,אשמ-תוינוכמ

 .תויאלקח-תונוכמו

 -יטנאה ילאיצוסה םאצומ, ללגבש םיטעמ אל ויהו הדובע וגישה אלש הלאכ ויה

 רבעה ללגב ,ריביסל םישרוגמ תויהל וששחש הלא .םתדובע-םוקמ תא ודיספה *יטייבוס

 .ריעה תא םקלחב ובזע ,םהלש

 .החפשמה-ינב י"ע וכמתנ םהו ודבע אל םינקז

 ןתינ אלו טעמכ הקסה-יצעו לודג היה רוקה .השק היה (1939) ןושארה ףרוחה

 וא תורוחסל ןיפילחב קר אלא ,ףסכ תרומת םיצע רוכמל וברס םירכיאה יכ ,גישהל

 .תיבדיצפח

 םה ףאו ,דבלב םידיחי ולבקתנ הגלפמל ."לומוסמוקה. תעונת לש ףינס דסונ

 .םידמעומכ

 ושוריפ ,בצמה םע םילשהלו םוקמב ראשיהל :תוצע-ידבוא ויה םיריעצהמ םיבר

 : ךשוממ ןמז היה רשפא-יא םועזה רכשה לע םייקתהל ; תוניחבה לכמ ןווינ -- היה

 .רוגסה בולכהמ תאצל דציכ םיכרד ושפיחש ויה .בר ןוכיסב רושק היה "ידדצ חוויר,

 המכ .לארשידץראל תולעל תורשפא שי אטילל החפוס רשא הנליוומש ,רסמנ יאשחב

 .בר ןוכיסבו םיבר םיישקב רושק היה רבדהש י"פעא ,הנליוול עיגהל וטילחה םיריעצ

 הקסעש ,ןמרב .א םשארב ,םיינויצ םינקסע לש תיאשח הצובק הנגראתה וז הרטמב

 םשמ עיגהש ידיחיהו ,המצע הנליווב םיישק ולגתנ םיתניב .הנליוול םיריעצ תרבעהב

 .(הציבורבמודל ורזח ראשה לכ) ןמרב .א אוה לארשיל

 םירותהו ןיטולחל ולזא םיבר םיכרצמ .םויל םוימ םישק ושענ םיילכלכה םיאנתה

 תורמשמ"יפוליחב ,הליל-תוצחמ רותב םידמענ ויה םיזירז .ילדגו וכלה תוינכרצה דיל

 לכל וצלחנ םידוהיה .םיבזכואמ התיבה םירזוח ויה הלאמ םיברו ,החפשמה-ינב לכ לש

 .רעיה-יצע תתירכב םג ודבע ףרוחב .םייקתהל דבלבו איהש הדובע

 ,תוגהנ :ןוגכ ,תועוצקמב םלתשהלו םישדח תועוצקמ ד מלל תורשפא הנתינ

 םיטוטרמס ,תוכתמ .תיכוכזירבש :תלוספ ףוסיאב וקסעתהש ויה .המודכו תואנוכמ

 .ם עז םולשת תרומת -- 'וכו

 םיטילפ

 םיטילפה .בצמל לגתסהל ולחה אעמיק אעמיק .ץיקה עיגהו זעה רופכה םע ףרוחה ףלח

 לש תורחא םירעמ םיטילפ .תיביטימירפ הרוצב ,תיליטסכט היישעת וחתיפ 'זדולמ

 ,םירלדנס ,םירגנ) םיביטרפואוקב ןגראתהל ולחה ,םיצאנה ידיב םישובכה ,ןילופ יקלח

 ,תונוטלשה וזירכה םואתפ .םוקמה-ישנאמ םילעופ ופרטצה םהילאו (ב"ויכו םיטייח

 .ךכל תושרה םהל ןתנית -- ינמרגה שוביכב םהיתבל רוזחל םיצורה םיטילפהש

 ךכל ותפתנ לודגה םבורב ,םידגבו ןוזמב רוסחמו רויד תקוצממ ולבסש ,םיטילפה

 םיצורה לש םושירה רמגב .םימדוקה םהירוגמ-תומוקמל רוזחל םתונוכנ לע וריהצהו



 1 (1939/4) יטייבוסה ןוטלשה תחת םימי םייתנש

 הפוקתב ואצוה ,ראשה ןיב .ריביסל ושרוגו הרטשמה י"ע דחא הלילב הלא ופסאנ ,רוזחל

 םידיקפו םיניצק ןוגכ תושרה יפלכ תוילאיול-יאב ודשחנש םישנא םג שוריגל ,הנודנה

 .ב*ויכו תוזוחא-ילעב ,םיינלופ

 הדוכעה יאנת

 ןוירפפ לע הפוצר החגשה התיהו ינדפק חוקיפ תחת הלהנתה םילעפמב הדובעה

 םעפב ; הפיזנ -- הנושארה םעפב לביק ,העש עבר הדובעל רחיא לעופ םא .הדובעה

 .רסאמ-תנש יצחל היה יופצ -- תישילשה םעפב ;ורכשמ 2590 לש יוכנ -- הינשה

 ורכיב .םירושיא תתל ודחפ םיאפורהו ,הדובעהמ רדעהל היה רוסא יאופר-רושיא ילב

 רדעהל היה רשפא ,תיניצרו היולג הלחמה התיהשכ קר יכ .הלחמ לש בצמב םג דובעל

 .הדובעהמ

 .םילעופכ םימדוקה םילעבה ודבע ,ומאלוהש םירחאה תשורחה"ילעפמבו חמק-תונחטב

 ,רבעה אטח תא תובורק םיתעל ,םהינפב םיחיטמ ויה םילעופה ןיבמ הגלפמה ירבח

 רטשמל תונמאנ-יא תמשאב תונוטלשל םרסמל ומייאו ,"םלצנמו םיטסילטיפק, םתויהב

 .שדחה

 .ןכל םדוק היהש יפכמ המידק םייתעשב :ונייה ,הבקסומ ןועש יפל ונוויכ ןמזה תא

 .הכשחב ורזחו הכשחב וכלה הדובעלש ,אופיא ,אצי

 ריעה"ינבמ םירזוח םיחרוא

 םיגוסנה םיטייבוסה םע םוקמה תא בזעש ,קדומ ןועמש ריעב עיפוה םימיה דחאב

 וירחא .תירוביצ הפיסאב םואנ אשנו קינבוקלופ תגרדב אבצ-ןיצקכ אב אוה .1920 תנשב

 .םיהובג םידיקפתב םלוכ -- קירטפש דודו ןיול רשא ,בילטוג הוח :ועיפוה

 ,םידגב לש תוינק וכרע םה ;דבלב םימי רפסמ ריעב והש הלא םירזוח-םיחרוא

 .ואבש תמועלכ וקלתסנו ,םדי הגישהש המ לכו םינועש

 'םתוקידא, תא וניגפה דוחיב .םהינב תא לומל ולדחש ויהו ,תדב לזלזל ולחה

 שפנ-חפמו חור-תרומ םרג רבדה .תיטסינומוקה הגלפמל םידמעומה -- השדחה-תדב

 תסנכה-יתבב רקבל וכישמה םינקזה .םהיתובא תרוסמ לע ורמשש ,ריעה יבשות בורל

 גחל .םיגחבו תותבשב םג ודבע םהו םש וארנ אלש טעמכ םיריעצ םלוא ,ללפתהלו

 .תוינכרצב ורכמנ תוצמהו םיפוא לש "םילטרא,ה י"ע תוצמ ופאנ חספה

 תוכרתו ךוניח

 ונתינו הנש 14--7 ליגב הבוח:דומיל גהנוה ,םיפסונ םייממע רפס-יתב המכ וחתפנ

 םג חתפנ .תיסורו תיניארקואב ולהנתה םידומילה .םינייטצמ םידימלתל תוידנפיטס

 .ץוחהמ ויה וב םיצרמהש ,תורומל רנימס

 לש תוגייתסהה ללגב ךא ,שידיאב דמלל ולחה "תוברת, לש םדוקה רפסה-תיבב

 .תיסורו תיניארקואל הז רפס-תיבב םג ורבע ("שידיאב תילכת ןיא,) םירוהה

 דומילל םיגוח ודסונ .ב"ויכו םיקחשמו האירק-ירדח םע ,רעונל ןודעומ חתפנ



 גרבגזור ההמ ש 682

 יפוא ילעב םיילאוטקא םיאשונ רוריבלו הגלפמה תודלות ,"תינילאטסה היצוטיטסנוק,ה

 .יתגלפמ

 -ימי ויה הלא םימיב -- םודאה אבצה םוי ,תירבוטקואה הכפהמה םיי ,יאמב 1-ה

 .תוגיגחו תוכולהת ,םע-תופיסא וכרענ םהב ,םיינומה גח

 סַאבנוד תורכמל ןוצרמ תופייגתה

 ,םוקמ יוניש לש תויורשפא ירחא בוקעל םיבר ולחה ,תילכלכה הקוצמה רובג םע

 ואצמנ ,סַאבנודב הדובעל תוסייגתה רבדב הלומעת החתפנ רשאכ ,םיאנתה רופיש םשל

 האציש תוצובקה תחאל יתפרטצהו םיסייגתמה ןיב יתייה ינא .וז תונמדזה לע "םיצפוק,

 ,םשריהל בריסו בובלל םאוב םע דימ טרחתה קלח .זוכירה-םוקמ עבקנ םש ,בובלל

 .ןייטשלרפ לאומש ,ןיזיור םייח :ויה הציבורבמודמ םימשרנה ןיב .ומשרנ ראשה םלוא

 ועקתשהש ,םיטילפהמ םידחאו ; ןייטשלרפ השמ ,ןמנייש בייל ,קירדומ םייח ,הפי לדנמ

 .םירצונ ויה םימשרנה בור .המחלמה ץורפ רחאל הציבורבמודב

 .העיסנה הכשמנ םימי העבש .החרזמ ונעסוהו אשמ"תונורק ךותל ונסנוכ

 םדוקה לובגה תא ונרבעשכ םלוא ,םהשלכ םייח ינמיס דוע וארנ ,ינלופה רוזאב ונייהשכ

 היה רשפא תבכרה-תונחתב .םהיתותוא תתל תולדה ינמיס יליחתה ,היסורל ונסנכנו

 .םיחתור םימ קר גישהל

 עיפוה .הרטמל ונברקתהשכ .םישבוימ םיגדו רכוס ,םחל :ונל וקפיס עסמה עובשב

 םיאציבורבמודה .ןורקה דעוימ הילא ,הדוקנה םש תא ןורק לכ לע ריגב םשרו דיקפ

 םשל ונעגה .ןורקה לע הנמוסש הדוקנל םלוכ ואבוה םהו דחא ןורקב ויה הביבסה ינבו

 לכב תוטימ 6) םיבר םירדח התנמש ,תירוביצ הינסכאל דימ ונחקלנו םכשה רקובב

 ונל היופצש הדובעה תוהמ תא ונל וריבסה םש ,"תוברת-תיב,ל כ"חא ונאבוה .(רדח

 דחוימ סרוק וננעמל ךרענ הדובעב ונלחתהש ינפל .םויב תועש 6 קר דובענש ,ועידוהו

 ,הדובעה-יאנתו תורכמב הילעו הדירי ירדס ,תוריהז-תוכלה ונודמיל םש ,םימי עובש לש

 .ללפב

 ודירוה .םיסנפו הדובע ידגב ונל וקליח םש ,הרכמה ידרשמל ונאבוה סרוקה רמגב

 : םידיקפתה וקלוח הטמל .ארונ םוח היה םש ,יצחו רטמוליק לש קמועל תילעמב ונתוא

 תומוקמב םידומעה קוזיח ,התיה ינא יתדובע .טימנידב ימו שיטפב ימ ,ילמשח רושמב ימ

 הרקמב .הליחזב קר םרבעל היה רשפאש ,תומוקמ ויה .םחפה אצוה םשמ ,םילולחה

 .הלעמל ועיגהש דע ,םימב יצחו רטמוליק קחרמ םילחוז ויה -- חתפ תמיתס -- ןוסא לש

 .םיעוצפו םיגורה ,תונוסא לש םירקמ ויה

 םיצחור ונייה הדובעה רמגב .תועש 6 קר הכשמנש י"פעא ,תעגיימ התיה הדובעה

 דימתמ יוניש ,הלד תשובלת ,ער לכוא ,סוחד ריוא :םישק וה םיאנתה .םימח םימב

 .םיידימת םיכוסכסו תובינג -- הז לכ לע ףסונו ;(םח הטמלו רק הלעמל) ריואה גזמב

 יתבתכ .םייעובשכ יתיהש םש .םילוח-תיבל יתסנכוהו יתעצפנ -- םימי שדוח רבע

 -תיבמ יתאצב .וילא אובל יננימזה אוהו ותא תוארתהל ינוצרבש ,בוקראחב ידודל

 תא בוזעל יתטלחה .ףסכ תצק יתחוורהו *רוחשה קוש,ב רכממו-חקמב יתקסע םילוח



 3 (1939/4)) יטייבוסה ןוטלשה תחת םימי םייתנש

 .תודועתה תא ינממ ובנג ךרדב .בשיביוקל תבכרב יתעגה םימי המכ רובעכו םוקמה

 בשיביוקב .םהיתונוזמ תא יתא וקליחו יל ורזע תבכרב םיעסונה ךא ,ףסכהו לכואה

 .השדח תוהז-תדועת יתלביקו ילש תודועתה תבינג לע הרטשמל יתעדוה

 יתיהש .רוקמ דעורו חוכ-שושת .בער יננהשכ ,בוקראחב ידוד לא עיגהל יתחלצה

 .בויקל יתעגהו דודה תיב תא יתבזע ורבג התיבה יעוגעג רשאכו ,םימי םייעובשכ םש

 ךירצ םש ,בונובלדז תנחתל יתעגה בויקמ .זע םינזא-באכב יתפקתוהו לודג היה רוקה

 יתברעתה .(הינלופל היסור ןיב) םדוקה לובגה תא רובעל ידכ ןוישרב דייטצהל היה

 .הנבורל יתעגה ךכו לובגה תא םתא רובעל יתחלצהו תונוישר ילעב םישנא תרושב

 םג םינוש םינפואב הריעה ורזח ןמזה תצורמב .הציבורבמודל יתרזח םיימוי רחאל

 .סאבנוד תורכמל ,ינומכ ,ןוצרמ וסייגתהש ,הצובקה ירבח ראש

 םייאבצ םיעצבמל הייפכייסוינ

 ,היברסבל וחלשנ םהו רטשמל םינמאנ ויהש םילעופ הדובעל וסייוג 1941 לירפאב

 ץורפ ינפל רצק ןמז הריעה ורזח הלא םיסייוגמ .הדובע-ןוירפ לש תוסכמ יפל ודבע םש

 .הינמרג םע המחלמה

 וז הרטמל .יעקרק"תת הפועת-הדש הציבורבמוד י"ע תונבל וליחתה וז הפוקתב

 םיקיטסוא ,םיזיגריק :םינוש םימע ינב ,םיקחורמ תומוקממ םיבר םילעופ ונילא ואיבה

 .םירחאו

 לש תוסכמ אלמל ויה םיבייח ,תועובק תודובעב םיקסעומ ויה אלש ,ריעה ינב

 תולגעו םיסוס קפסל הבוחה הלטוה םירכיאה לע .םימי םייעובש ךשמב הייפכ-תודיבע

 .הדובעל

 המחלמ ברע

 הלחה השדח תונערופ תמיא .עיגה יאמ שדוח ,ביבאה אב ,1941 תנש לש ףרוחה ףלח

 .הינמרג םע המחלמ תמיא ,ריואב תפחרמ

 רחאל שדחמ וסיוג ,היברסבמ ורזחש הדובעל םיסייוגמה לכ .ךכל םיטלוב םינמיס ויה

 : םינלמעותה ועירתה םע-תופיסאב .יאבצ הנחמל וחקלנ םהו ,דבלב םימי המכ ריעב םתוהש

 דוע ושרחנו רתוי םירוויח ושענ ,תורדק ושבל בוש םישנאה ינפ ."!ונפיקתהל םידמוע,

 וכלהתה םישנאה .םיניעב ופקשנ הגאדהו הגותה ,הביש-תורעש ופסונ ,םהילע םיטמק

 ..? ןאל ? חורבל ? ראשיהל ? עוסנל : תוצע ידבוא

 ןוטלשמ ערפינו טעמ דוע, : החמש ועיבה םהינפו תוזע ושבל הביבסהו ריעה ירכיא

 .ולמלימ -- "םיטסינומוקהו םידי'זה

 הלחה המחלמה

 וחנצוה םיינמרג םינחנצ ,היסור ירע תא ץיצפהל םינמרגה ולחה 1941 ינויב 22-ב

 הציבורבמוד תביבסב םג .רתס-תומוקמב םואיבחה םירכיאהו ,הניארקואב םינוש תומוקמב

 .םירכיאה י"ע םינחנצ ורתסוה



 גרבנזור החמ ש 4

 תוחפשמה ,החרזמ ןוויכב ,ריעה תא בוזעל וליחתה המחלמה לש םינושארה םימיב רבכ

 תושר תלבק ךותמ הנושארל ,םתא ךלה תיחרזאה הסולכואהמ קלח .ןוטלשה ישנא לש

 .ריעה תא ןוטלשה ישנא לכ ובזע ינויב 29-ב ."ןיפכד לכ, -- כ*חאו "תוכלמל הבריק,ו

 -- תינומה הסונמ הליחתה .רשקה התא קספנו הצצפוה הנבורש רחאל ,תבש םוי הז היה

 םה :רעונה-ינבמ ויה םיבזועה בור .םירחא םיעצמאבו תולגעב ,תבכרב ,תוינוכמב ,לגרב

 הציבורבמודל רזח םהמ קלח .היסורל *לובגה, תא רובעל ושרוה אלו הנטיקורל ועיגה

 םיקחורמ תומוקמל עיגהל וחילצה םיחרובה ןיבמ םיטעמ קר .הנטיקורב ראשנ קלחו

 הציבורבמוד תא ואציש ,תוחפשמ דורפ לש םיטעמ אל םירקמ ויה הסונמה תלהבב .היסורב

 .דרפתהל וצלאנ םיכרדב וליאו וידחי

 הריעה םיאב םינמרגה

 .הגלפמה ישארמ המכו םודאה אבצה לש תמצמוצמ הדיחי הראשנ אפוג הציבורבמודב

 4 ,רקובב 'ו םויב .ונרוזאל םיברקתמ םהו בובל תא ושבכ םינמרגהש עדונ םיתניב

 ופרש םה ברעב תבשב .תבכרה תנחתב וזכרתהו ריעה תא םיטייבוסה ינורחא ובזע ,ילויב

 םידוהיה םלוא ,טקש ררש ריעב .לזרבה-תליסמ לש רשגה תא וצצופו תורסנמה תא

 .תוצע-ידבוא וצצורתה

 -יבכור ,םיינמרגה םירייסה ריעה תואובמב וארנ ,צ"החא 3 העשב ,ילויב 6 ,'א םויב

 .תומח תואושתבו ,םיחרפב ,םחלב םושגפ םירכיאהו קושה רכיכל ועיגה םה .עונפוא

 הלילב וב. הצינזרב ןוויכמ ,רידס ינמרג אבצ הריעה סנכנ ,ילויב 7 ,'ב םוי ,רקובב תרחמל

 הלטוה .ריעה ירברפב םיבר םיתבמ תוקעצ ועמשנו עורפלו דודשל םיניארקואה ולחה

 .וצפונ תושמשה לכו שרדמה-תיב ךותל הצצפ

 םיאתפ .הריעה םיסנכנ םהשכ םינמרגה תא תוארל בוחרה לא ואציש ,םינרקס ואצמנ

 תובוחרב םיספתנה תא .םיתבב רגתסהו להקה רזפתה דימ !םישנא םיספות : העומש הטשפ

 םתוא םגו םיפסונ םישנא םכותמ ואיצוה ,םיתבה לע וטשפ כ"חא ,קושה רכיכל ואיבה

 םיפופכ םהשכ .יפרוע רוטב תכלל םיספתנה לע וויצ םינמרגה .קושה רכיכל וליבוה

 תואמ המכ רכיכב וזכורו ופסאנ הככ .וינפל ךלוהה לש םייסנכמב וינישב זחאנ דחא לכו

 ןיוזמ רמשמ םיפקומ םהשכ ,תועש 7 ךשמב םייכרבה לע םש דומעל וחרכוהש ,שיא

 .הירי-תונוכמב

 ישנאל רמא והשימ .קלדה ןסחמ לש תוחתפמה תא םהל רוסמל ושרד םינמרגה

 םינמרגה תא איבהש ,סקצצ תא ואצמו וכלה .ןסחחמל יארחאה אוה סקצצ המלשש ,רמשמה

 ריעה-ינבמ המכ .ריעה רכיכב זוכירה םוקמל אוה םג לבוה כ"חאו קלדה-ינסחמל

 התיהש .הינמרג השא םעו (רלדנס) טאר םשב "השטיוד-סקלופ, םע םייתניב ורשקתה

 וררחוש ,אבצה יניצק ליבשבו םליבשב ,הנוגה די-תנתמ םהל ורסמש רחאל .הדעסמ תלעב

 ,הבורע-ינבכ רצעמב םינמרגה ידיב וראשנ שיא 20"כ .םירצענה



 הנורוו יתבש

 ופג9 רבמטפס יהלשב חצרו הדרח-ליל

 תובא הברה וסייוג ,(1929 רבמטפס) ןילופ ןיבו הינמרג ןיב המחלמה הצרפ רשאכ

 םיטילפה יכ ,תואבה תארקל הדרחב וכלהתה ריעב וראשנש הלא .ינלופה אבצל םינבו

 םיעותעת-ישעמ לע רפסל ועדי ,ןילופ לש תושובכה הירעמ ונילא םיעיגמ ולחהש

 .םיצאנה-םישבוכה דצמ םידוהיב

 .ריעל ברקתמ יטייבוסה-אבצה יכ ,העידיה הטשפ רבמטפס שדוח ףוסב

 תא יאבצה ןוטלשה-ישנאו תינלופה הרטשמה ובזע ,הז אבצ לש ותסינכ ינפל םיימוי

 ךורעל םיננוכתמ ולחה םיטסינומוקה .ללכב ,ןוטלש רסוח לש בצמ רצונו ריעה ימוחת

 ,"יאמב 3, בוחרה תלחתהב דובכ-רעש םיקהל ושגינו יטייבוסה אבצל המח םינפ-תלבק

 םדוקה ריעה-שאר עיפוה םואתפ .סייוודמַאז באז לש ןולמהו ןייטשלגייפ לש היפאמה דיל

 בונאפיטס *פאצאק,ה םוקמב עיפוה ויתובקעב .תאז ושעי לבל הכאלמב-םיקסועב ריצפהו

 "הירמרדנ'ז,ה !םירקי םירבח, : עידוהו (ןייפנורב תייפאמו חפנה לשרה דיל רגש הז)

 ."םישוע םתאש המ תעדוי איהו ,ךיעה תואובמב ןיידע תאצמנ תינלופה

 "רעש תא וסרה םינלופה .הריעה תינלופה הרטשמה הרזח ןכמ-רחאל העש יצח

 םשארב) םיטסינומוק-םידוהי ירחא םהישופיחב ,ריעה תובוחרב םיטטושמ ולחהו דובכה

 תוניפ לכב הלילב ודהדה םיחדקאו-םיבור-תוירי .(וואפיטנא עדונה ימשיטנאה דעצ

 רפסמו ,םיבר ולצינ סנ ךרדב קר .תוגג-תוילעבו םיפתרמב ואבחתה םידוהיה לכו ,ריעה

 ותיבב ררוגתהש ,ד"יה ,טרגמוב םירפא רלדנסה :דבלב םישנא ינשב םכתסה תונברקה

 .ראודה תטמיסב ,גרבננורק תיבב ררוגתהש ,השרוומ טילפו ;קז בקעי לש

 ,החוורל םלוכ ומשנ רקובה ץיקהשכ .ריעה ידוהי לכ ליבשב הדרח-ליל הז היה

 םתסינכ םע .םיברקתמ םיטייבוסהש ,העומשה הטשפ רהמ שיחו וקספ תויריה יכ

 לע ילילה-דוצמב םינלופה םע הלועפ ופתישש הלא לכו ל"נה וואפיטנא רסאנ ,הריעה

 ,היריביסל ןכמ-רחאל ולגוהו ינראסל ורבעוה םה .םידוהיה

 הרקמה לע םהיניב םיחחושמ םידוהיה ויה ןכמ רחאלו ,.הדרח-ליל ותואבש ,ינרוכז

 תונשב םידוהיזחצר לש םירקמ וריכזה ךכל רשקהב .רבעה ןמ תונורכזל םישלוגו

 ןוטלשה-יפוליח לכו *דיל-דימ, הרבע הציבורבמוד רשאכ ,הנושארה םלועה-תמחלמ

 ריעש, שפיח שדח שבוכ לכ יכ ,םיידוהי תונברקב םירושק דימת םה"ףא ויה איהה תעב

 .היישותה-רסחו תדלומה-רסח -- ידוהיה לש ותומדב *לזאזעל

 ,שוחב םשיגרהב .תוער ואבינ םהיתובלש םיבר ויה ,ל"נה ווָאּפיטנַא רסאנ רשאכ

 תא םוקמה-יבשותמ םיניארקואה ולצני ,םירחא םישבוכב םיטייבוסה ופלחתי רשאכ יכ

 .םיטייבוסה םע הלועפ ופתישש לע םידוהיב בוש םקנתהל תונמדזהה

 ..יהמייקתנ תאזה האובנה ,ןכא



 ןז'בא הדוהי

 יתדלוה:ריעמ תודירפ יתש

 (1939/41) ש"ת--ט"צרת תונש .א

 םידחוימ תותואו םינמיס וב ויה אל -- (1939) ט"צרת תנש לש ץיק ףוס ותוא

 ללוחתת טעמ דוע יכ ,םימשב זמר לכ וב ןתינ אל ; רחמה-קיחב ןופצה לע ודיעיש ,עיקרב

 ,הפוריאב לארשי-תיב לע תונערופו ןברוח האיבה הלש סרהה-בשמבש ,המויא הרעס התוא

 םיעורזו םיריהב םימשה ויה ברעה-תדר םע .ןושלו המוא םושב םתמגודכ ויה אלש

 .םצונצנב םידצרמ רתס-תורואב הטמלמ םהילא תטבינה ןיעל ,םיזמרמו םיצרוק םיבכוכ

 ויה םיניארקואה םירכיאה .םימשב םירייטצמ ויה שא לש ירא אלו שא לש ברח אל

 -ירוט-תעברא לכ לע .הרייעבש קושה-רכיכ .וחאבו הדשב םתדובעל המכשהב םיאצוי

 התיה המחה .ץיק-םוי-ירהצ לש הוולשב הנותנ התיה ,הזל הז םיליבקמש ויתויונח

 הסחמ םישפחמ תוירבהו ,םלוע-תועורז םיקבוח המחו הטהל ,םורמדיבחרמב תכלהתמ

 םינפב וליאו ,םיבשו-םירבועמ םינקורתמ תובוחרה ויה העש התוא .םיתבה-רתסב הנממ

 .קסוע -- ונוידפ היה טעמ םא וא בר םא -- ינוונחה : םיגהונ ויה םגהנמכ לכה םיניינבה

 .הכאלמ-ילעבו םינמוא ראש ןכו ,דמוע ונדס די לע -- חפנה ,וטחמב -- טיחה ,ונתמו ואשמב

 ; תודרח אלמתמ בלה היה ,ןותעב "תושדח,ה תא םיארוק ויהשכ ,םיברעב ,םנמא

 .םינפב הכובמה תרכינ התיה אל ,םתכאלמל םיאצוי ויה לכהשכ ,םוי לש ותרחמל םלוא

 ןותלקע-שחנ ,לודג *ףרוטמ-ףרוט, ותוא :תוחמשמ ויה אל ללכו ללכ "תושדחה,ו

 לע דאמ ישחומ םויא םעז לוקב עימשהו הצוחה ולש סראה-ןושל תא איצוה ,ותרואמב

 ויה העש התוא .םידוהיה לש םשאר לע וברחב ףנפנמ אוהשכ ,ןילופ לש בורקה השוביכ

 תלטהב םיקוסע ויה םינלופה תונוטלשה וליאו ,הז שוביכל םיכורע ויסגלק-תואובר רבכ

 ..תידוהיה הטיחשה לע רוסיא

 התואב םינותנ םיימוקמה תונוטלשה ויה ,ןילופ לש תורייעה לכבכ ,הציבורבמודב

 : ויה ויתואצותו ותנווכש ,"היצזינאברוא; לש דחוימ עצבמב .הובגמ תוארוה יפל ,העש

 םתארשהב הלהנתה הז עצבמ דצב .םידוהי םיסלכואמ תובוחרב תורדגו תוארטזוזג תסירה

 לכ לע ,ידוהיה רחסמה דגנ הייולג המרחה-תמחלמ םג ןוטלשה תודסומ לש םדודיעו

 -בר,ל חור-תרוק ,קפס אלל ,ובסה םיינלופה תונוטלשה לש הלא םיקוסיע .ויתורוצ

 דגנ תוינחצרה ויתומיזמ עוציבל עקרקה תא ורישכהש דבלב וז אל יכ ,יצאנה "םיחבטה

 ביוא,ה לש תוינידמה ויתומיזמ יבגל םינלופה לש םתונריע תא והקה אלא ,ןילופ ידוהי

 .םהלש *ירוטסיהה

 -יבר לש םחור תא ,םנמא ,וריעסה אל ,ללותשמ "םיחבט-בר, ותוא לש וימויא

 הנחינש תידוהיה ןזואהו ,רתאה-ילג תא ודיערה ,ללחב הפי ודהדה םלוא ,ןילופב ןוטלשה

 ןכדיפדלעדףא ..ההותו דחפנו שערג היהש ,בלל םתריבעהו םתוא הטלק הנחבהה-תוקדב

 דגנתי "רואנה םלועה, יכו וממז תא עצבל ררוצה לש ודיב הלעיי אל יכ ,םידוהיה וויק

 תא הרוונסש איה-איה -- תובבלב זא תמעפמ ןיידע התיה וז השגרה .ףקותה לכב הזל
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 לשו הלצה לש הלועפ לכו ץמאמ לכ ןכמ-רחאל םג הלישכהו החוכנ תוארמ םייניעה

 םג :הציבורבמוד ידוהיל םג העש התואב תינייפוא התיה וז המודמ העגרה .תוננוגתה
 שחנל היה השקש יפילע-ףא .םינמרגה ינפמ ארומב זירפהל ןיאש םינפ ודימעה םה

 והשמש שוחל היה ןתינ ירה ,הרייעה ידוהימ דחא לכ לש ויתובשחמו וירוהרה תואדווב

 הכוסנ התיה הרימט תובצע :הרייעה תובוחרב זא הטלשש הממד התואב ןומט *ארונ,

 .ללחב הפחיר תוער תאבנמ "םירורמ,-תרושבו ריוואב אשינ םירתסישחל ,הביבסה לע

 -תרגת לע ועידוה תונותעהו וידרה .רבדה הרק ,לולא חרי תישארב ,דחא ריהב םויב

 םינש הזמ התיהש ,ריעה קסנאדג תוביבסב ,הליחת הנווכב ,םינמרגה י"ע המיובש םימדה

 תא תחא-תבב וציצפה ,רמנ-תוציפקב וקנז םינמרגה .םינלופה ןיבל םניב תקולחמה-עלס

 .ץראה תא שובכל םיקנט תואמ וחלשו תובושחה ןילופ ירע לכ

 אל ,הנידמה יבחרב םיאולימה-תולייח לש יללכ סויג לע ןילופ תלשממ הזירכהשכ

 תעבג לע לודג ןג ותוא -- "טנלפ,ה תבחר .תדחוימ תושגרתה הציבורבמודב רבדה ררוע

 ,הביבסהמ תרוחשתיינבו הרייעה יריעצמ םבור ,םיסיוגמ המה -- ?ןירוה, רהנה דילש ,ףוחה

 ואצי,ו םהיתוצובקל ורדתסה .,ןוצר-עיבשמל אפורה י"ע עבקנ ינפוגה םרשוכש ,הלא לכ

 -תועשב םלוא ,לוקב-היכב אלו תוהמא לש תועבצא-ירוכפ ויה אל הז דמעמב ."ךרדל

 הרבגו הכלה תובצעה .תועמד וליזוהו וחפייתה םירוהו םיתבב ןוכשל תובצעה הדרי הלילה

 ועיגה םימי רפסימ רחאל .ערואמ ףדור ערואמ -- םכלהמב וליחתה תוערואמה רשאכ

 תועורזב םתוא ולביק הרייעה יבשות .ןילופ-יווצק לכמ םידוהי ,הציבורבמודל םיטילפ

 -- ד"יה ןייבשיפ לש וחוקיפב "ןוזמה-תלגע, .לכוא-יכרצו גג-תרוקל וגאד ,תוחותפ

 ראשו םחל תורככ תפסואו תובוחרב תרבוע התיה -- ,םילעפ ברו רוסמ ירוביצ ןקסע

 .הבידנ שפנבו הבחר דיב ונתנו ועבתנ םידוהיה .םיטילפה רובע םיכרצמ

 ,אלסיו רהנל ברעמ דצמ תנכושה וז ,אטוז ןילופ לכו םיטעומ םימי אלא ורבע אל

 רוצמב הנותנ הריבה השרו ;סבוה לודגה וקלחב ינלופה אבצה .םיצאנה ידיב השבכנ

 םיברקתמו םיכלוה םיטייבוסהש ,הרייעב לוקה אצי םואתפו ,דחאכ תצצפומו תזגפומ איהו

 .יבשב םילפונו םיגוסנ יחרזמה לובגבש םיינלופה בצמה-תולייח לכ יכו הציבורבמודל

 תוינומ וארנ םיכרדב .הלילה תכשחב הקלתסנו המלענ הרייעבש תינלופה הרטשמה

 הציבורבמוד הראשנ םימי רפסמ .הינמור לובגל ,חרזמ-םורד ןּוויכב תררחסמ הזפחב תוצא

 .ינלופ ןוטלש אלל

 "םייוג,ה וליאו ,םיטייבוסה לש םאוב תארקל הנוכתה תרכינ התיה ידוהיה בוחרב

 ץמוק -- ,לארשי ערזמ םיטסינומוקה .החמש ינמיס וארה אלו םהיתושגרב םיקפואמ ויה

 םואתפ ועיפוה -- הזרב-זוטרקב רסאמל םינלופה י"ע ונודנו םזינומוקל וספתנש םיריעצ

 ולחה םינינעה הכו תיחרזא הרטשמו "טייבוסרוג, םקוה .הררש-ילעב וכפהו הרייעב

 יטייבוסה אבצה הארנ םימי רפסימ רחאל .םיידוהי םיריעצ םתוא לש םהיפ-לע םיכתחנ

 יאשונ ,םינירושמ -- םהירחאו םהלש םיקנטה ועיגה הנושארל .ריעה ימוחתל ברקתמ

 ןיבמ םיבר .םביבס היבשות בור ולהקתה ,הרייעה תובוחרב םתטישפ םע .םילגר-ליח

 ,תוירבל הבהאו הביח שחורה ,שדחה םדאה תא יטייבוסה לייחב תוארל ומד הרייעה ידוהי

 לע וכנחתנש ,םיטייבוס םילייח ינפ תוארל םינינועמ ויה העש התוא .תדו עזג לדבה אלל
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 םוי ותואב ...תוצראו םימע ןיב הווחאלו םולשל ,לוכיבכ ,ףיטמש הז ,םזינומוק יכרב

 לדבהה בר תמאב םאה חכוויהלו ,םלועה ןקתמ ,"שדח רוד, ותוא תא ריכהל םיבאת ונייה

 ואבש ,הגלווהו ןודה יפוחמ "םייוג, ןיבל התביבסו הציבורבמודבש םיימוקמ "םייוג, ןיב

 .האולמו לבת ררחשל "ילאיצוסה קדצה, םשב םשמ

 תייפאמ לש הרטזוזגל ולע "םיקורטילופ,ו םיניצק .תרצע הכרענ ריעה זכרמב

 להקה .יטייבוסה ןוטלשה לש וחבשב םיבהלנ םימואנ םיבצוח ולחהו ופתושו ןייטשלגיפ

 הרייעה-ישנאו להקה רזפתה ןכמ רחאל !"יחי, תואירקבו תורעוס םייפכ תואיהמב הנע

 ,םנמא ? םתוימינפ המ :םנקנק לע תוהתל וצר םידוהיה .םילייחה םע םיחהושמו םידדיתמ

 וניוויק םלוא ,הציבורבמוד לש "םיצקשה,מ םינוש םניא םה יכ ,םהב התנע םהינפ-תרכה

 יכ .הוקת הררועתה םיטייבוסה לש הז שוביכ םע .."םהב שיש המ, םלצא אוצמל זא

 ייח לש השדח הפוקת תחתפנ יכו םירשי-ןוטלש לש ותוסחב םידוהיה ייח ומרזי התעמ

 ...אובל הרחיא אל הבזכאה םלוא .קדצו ןויווש

 "טייבוסרוג ,ה שארב .(ם"מ רסח) "הציבורבוד,ל התעמ בסוה הציבורבמוד ריעה םש

 תונויצה תא חכש ,וירוה-תיבל רזח ,לארשי-ץראב היהש ריעצ -- ,קינשטפ ךורב דמעוה

 רסאמל וירבח תאו ותוא ונד םיינלופה תונוטלשה .םרבדו םשאר השענ ,םיטסינומוקל רבעו

 "תושר;ל בורק השענו הציבורבמודב בוש עיפוה אוה 1939 תנש לש ץיקה ףוסבו ; ךשוממ

 .םייטייבוסה םירסימוקה יניעב אכמסירבו

 םייק היהש "תוברת, ס"היב .םנכותו םתומד תא םינשמ ולחה הרייעבש רפסהייתב

 ולחה ."ונכותב יטסינומוקו ותרוצב ימואל, : רמולכ ,יטייבוס רפס-תיב ךפה הנש םירשעכ

 עיקפהלו (רלה לש הרסנמה ;וקבייל בייל לש הנחטה ןוגכ) םילודג קסע-יתבו םילעפמ םיאלהל

 .יטרפ רכמו-רחס לע רומח רוסיא לטוה .הנידמה תושרל םהילעב לש םתושרמ םיתב

 ,ןייוצי הז לכ םע .תיטייבוס תוחרזא לבקלו תוהז-תודועת איצוהל ושרדנ םיבשותה

 ,"תוינמואל, וא "תונויצ, וא "םסילטיפק, תמשאב ןודנ אל הציבורבמודב ידוהי םוש יכ

 הביד-תאצוהו תונשלהמ וענמנו ועתרנש .הרייעה-ינבמ םיטסינומוקה לש םתוכזב תאזו

 תוגלפמ-ישאר ,םירישע םידוהיש ,םיבר םירקמ ויה הביבסב תורחא םירעב .ןוטלשה ינפב

 ..םיקחרמל ולגוהו הליל-ןושיאב םהיתבמ ואצוה .,ינלופה ןוטלשה ימימ רוביצ-ינקסעו

 .ותיבב דחא לכ ראשנ הציבורבמודב

 לשו תבש לש תשובלת .םיכורא םירות -- שדחה ןוטלשה תובקע וארנ בוחרב

 ןבור ,תויונחה .(תרדוהמ הפילחב בוחרב תואריהל ודחפ םישנא) הילאמ המלענ וליאכ ,גח

 ...תורגוסמו תורוגס

 תנש לש הנשה-שארב .םיאבו םישמשממ "םיארונה-םימיה,ו ורבע םימי םייעובש

 אבצל וסיוגש הלאמ םיבר .םירדוק וארנ םידוהי ינפ .תובוחרב תומימגע הררש ש"ת

 ירוזאמ .םימתתסמ ולחה הסנרפה-תורוקמ .עדונ אל םלרוגו התיבה ובש אל -- ינלופה

 םירעה רתיו בוקרק ,השרוב םידוהיה לש םבצמ לע תועומש תוטלקנ ולחה יצאנה שוביכה

 .קפואה תא םיסכמ ולחה ,הטלעו-רוחש-ינגע ,םיננע .ןילופ לש תולודגה

 ונוה לכמ קיר ילכ ךפהש ,ןמיינ לדנמ ,הבאדו רעצ בורמ ומלועל ךלה םימי םתואב

 ססיב ויתונורשכבו וצרמבש ,אוה ;םינלופה םיצירפה םע ויקסעב חילצחש אוה .ושוכרו
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 יטיזאראפ, ,םינוא-רסחכ םואתפ הלגתנ -- הרייעב "םיריבג,ה דחאל בשחנו ותסנרפ תא

 היהשכ ,ויגהנמבו ויתוכילהב יממע ,הז ידוהי לש ותומד ימע הרומש םויה דע ...חלצוי-אלו

 תא אצוי ותויהב .הרות-תחמש םויב ,ריעב םירגובמהו םיטוטאזה תא חמשמ

 רבוע היה ,חכופמ ותצקו םסובמ ותצק ,יאנזרבה שרדמה-תיב תא וא ,ברה"תיב

 םטבוח ,וידיב םישובכ םינופפלמ ינש קיזחמ היה אוה .םזפמו ץפוק ,דקרמ אוהשכ בוחרב

 יתודלי ימיב ...היעפ לוקב ול םינוע םידלי תורשעו "! םישדק-ןאצ, : לוקב ארוקו הזב הז

 ותוארל ,שפנ-םותבו בל-רהוטב ,ותארקל םיצרהמו וילא םיוולתמהמ תויהל יתיכז

 .וז החמש ינממ הלטינ הנודנה הפוקתב .הנממ תונהילו ותחמשב

 ,הרות-תחמשב לארשי-ידלי תא חמשל וינפל הבוח האור היהש ,ינש אלפנ ידוהי

 תוניתמבו טאל דעוצ ,ושובלב רודה ותוארל יתבהא .לעטנע קחצי היה ,הווצמ-רודיהב

 -תליפתב הביתה ינפל רבוע היה םש .,"לוש-רעקסירט,בש הליפתה לא תותבש-יברעב

 ינא רזוח ,הז טויפ ירמאב םויכ םגו ינורכזב תרחנ "ןודא-לא, ולש ןחלה .תבש לש תירחש

 הנודנה הפוקתב .לעטנע קחצי גהונ היהש יפכ ,בצק ותואו הרימא לש הרוצ התוא לע

 .הניכשה םהמ הקלתסנ וליאכו ,ולפנ וינפ םג ,בכשמל לפנ אוה

 לש .,"תוחילס,"תוליל לש ,"תותבש, לש םמעט לטינ םיטייבוסה לש םתסינכ םע

 אל -- ש"ת תנש לש םירופיכה-םויבו הנשה-שארב .םרדהו םדוה זוגנ -- תסנכהייתב

 יאנזרבה שרדמה-תיבב ,"לביטש,ב םייונפ ויה "תומוקמ, הברה .גח לש וויז שגרוה

 הניכשה ,הלילח ,וליאכ .םישנא ורסח -- "לודגה תסנכה תיב,בו "ןעכלוש-רקסירט,ב

 ,ס'הנר'צ-הנח ףסוי 'ר עימשמ היהש ,ןזואל תוברעה תומיענה ...םורמל התלעו הקלתסנ

 ,"םינימאמ לכו, ,"ןכ םנמא, : םיטויפה לש םימסרופמה םינוגינה ,קסירט ידיסח לש יאבגה

 התארומ הליטהו היוטנ התיה תיטייבוסה דיה .םהלש רמזה לוק םדנ --- 'וכו *דיב זחואה;

 ,תירבעה ןושלה תארוה הקספוה .ידוהיה ךוניחה תשרפ הלסוח .םידוהיה לש םבוחרב

 ,לארשי ץראו ברעמה תוצראב םידוהי םע רשקה קתונ ,תידוהי תונותע לש התעפוה הלדח

 יתרחב .(ןמיינ לדנמל ךייש היהש ןיינבב) יטייבוסה ס"היבב הארוהל יתסנכנ ש"ת תבשב

 אקרב לש ותצלמהב השענש ,ןכתי ,הז רדסה ."םייוג, ידלי ודמל םש ,הז ס"יבב דובעל

 .םירומל הדובעה-קלחמ אוה השענ הציבורבמודל םיטייבוסה תסינכ םע דימש ,ןייטשלרפ

 הארוהב אוה דבע (1918--1914) הנושארה םלועה-תמחלמ רחאלש תונושארה םינשב

 -אל םידלי תורוהל ינוצר תא וינפל יתעבה ינא .הלא םינינעל בורק ,אופיא ,היהו

 יתלוכי אל .םיידוהי םידלי ינפב ירוע תא ךופהל אל השוחנ התיה יתטלחה .םידוהי

 ךינתהו תורוהל היה רוסא תירבע .לומתא רסאש המ םויה ריתהל -- יפל תושרהל

 אב :ימצעל שחכתא אל המל !לארשייידלי לצא אופיא יל המ -- םידומילה ןמ םלענ

 ..םלצא היוצמ אל אליממ הרותה יכ ,"םייוג;ה ידלי תא "המכח, דמלא ,שדח ןוטלש

 לארשי-ידלי ,ידימלתל ריבסמו רבדמ יתייה תע ,ורבע םימיל יעוגעג ויה םילודג

 םידליהו התיכב תררוש התיה לארשי-ץרא לש הריוואה תע ,תירבעה ןושלב ,םיחקפ

 רחאלו שדחה ידיקפתל יתלגרתה הרירב תילדב .הצרא הילעב םדיתע תא םיננכתמ

 םישדחה ידימלת תובלב שירשהל :תיכונח הרטמ ימצעל יתאצמ ףא םישדוח רפסמ

 ישגר םברקב ררועל יתנווכתה .םידוהי ללוכ ,תוירבל סחיב םיפי םיגהונו תובוט תודימ
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 תצקמב רהטל יתיצר .ידוהיה םדאה תא תדחוימ השגדה ךות ,םדא-ינבב הנומאו תודידי

 תשרוממ םהל האבש ,ידוהיל תינומדקה האנשה תא םכותמ רוקעלו םהיתומשנ תא

 ליחתמ ריבעמ יננהש שירחה יכ ,יתשגרהו יתדובעב קופיס יתיאר םעפ אל ,ןכאו .תורוד

 ךלהתמ יתייה ןכייפ-לע-ףא .םשפנב ילא םירשקנ ולחה םינטקה "םייוג,ה -- רודחל

 תוקתנהה ללגב ינולכא םיעוגעגו רעצ .החישבו רובידב טעממ ,ימצע"ךותב סנוכמ

 | .ברעמה תוצרא ידוהימו לארשי-ץראמ

 ןילופ-חרזמ תולילג לש םחופיס םע .ינועמב תוחמש םג ויה בצעהו רעצה תמועל

 םהילע איבהל םמזש ,הילכמו גרהמ םידוהי יפלא תואמ ולצינ ,תיטייבוסה היסורל

 טלפמ ואצמו ןילופ ברעממ וטלמנ לארשי-ינב וניחאמ םיפסונ םיפלא .ינמרגה ץירעה

 הלצהו-חוור היהי יכ ,הלעמלמ תנווכמ די הזב יתיאר .יסורה שוביכה ירוזאב הסחמו

 יפל הרומ ,ד"יה הנח יתוחא החילצה רשאכ ,יתחמש החמש"הנשמ .לארשי תיראשל

 .םיצאנה ידיב הלפנש ריעה ,קצאיבוזמ-בורטסואמ התיבה םולשב עיגהל ,העוצקמ

 ןיב המחלמה ץורפ דע ריעבש יטייבוסה ידוהיה ס"היבב הרומ רותב הדבע וז יתוחא

 םינמרגה וכרעש ,םויאה חבטב ןכמ-רחאל התפסנ איהו םינמרגה ןיבל םיטייבוסה

 .ב"שת תנשב הציבורבמודב

 הנוכת השגרוה "תירבוטקואה הכפהמה, ימי ועיגהשכ .תוינומה תוחמש םג ויהו

 לש תיוכולהת וכרענו ,םימודא םילגד טשוקמ ,ןוחצנ רעש ומיקה .תובוחרב יתבר

 -יתב לש םידלי תכולהת םג התיה .חישמה תומי שממ ,וידחי םידוהיו םייוג -- םילעופ

 .ןוטלשהו הגלפמה ישאר ידי-לע ואשינ םימואנ-לע-םימואנו ,םהילהנמו םהירומ לע ,רפסה

 תוזחל ,היטסרב רפכה לא ליבומה בוחרב ,"ייוג,ה רוורפל יתדרי ריעב תוגיגחה רחאל

 .תדבעשמה ןילופ לועמ "םוררחיש, הניארקוא חרזממ םהיחאש ,הלא לש םתחמשב

 ואנ אשנ ליכשמו בושח דחא רשאכ ,םיחכוותמו םיניידתמ לש הרובח ךותל יתעלקנ

 ,תידוהי הכלממ יהוז .םיטייבוסה ןוטלשל ,םיבוט םימיל וניכז !םיאמיחר, : ןושלה וזב

 םילהקתמה .*! תירבע הלשממ ,םיהלא יח .םידוהי ידיב תומרה תורשמה לכ ,ידוהי ןוטלש

 תצינ ינטש ץוצינו המכסה-תואל םהישארב וענענ תבשק ןזואב הלא םירבד ועמש

 .םשפנ יקמעמב לחלח המטשמה סרא .םהיניעב

 ורוא םג .םיטייבוסה לש םתוסחב ןושאר -- חספה גח עיגהו םולשב רבע ףרוחה

 םישובל ויה דוע רודה-ינקז .החפשמה יגוחב ,תיבב קר גוחנ אוהו םצמטצנ הז גח לש

 תושעמ וענמנ ,הדימעה ליגב םיבר ףאו ,םיריעצה לבא ,תסנכה-יתבב וללפתהו תוטופק

 .ימשר ץחל לכ לעפוה אל יכ םא ,תאז

 ,ותגותב ןמרב והיעשי תא זא האר אלש ימ .הרייעב וטלתשה ןילוחו הגות

 .םידיקפה דחאכ הב דובעל ראשנ אוהו ותושרמ העקפוה הנחטה .וימימ תובצע האר אל

 ,םינוונח ,םידוהי םתס .תבכרה תנחתבש ,הרסנמה לש ולהנמו וילעב םע היה בצמ ותוא

 לכ טעמכ לח אל תאז תמועל .םתסנרפדרוקמ לע ללוגה םתסנ -- םיריעז םירחוס

 "זוחלוק,ה תא םהילע ופכ אל דוע ."םייוג,ה לש יתרבחהו ילכלכה םדמעמב יוניש

 ליחתהל אל ,הובגמ הארוה הארנכ התיה .המימי םימיבכ ויתודש תא דביע רכיא לכו

 םהיגחב .הז ןויערל הלומעת לוהינב םייתניב קפתסהל אלא ,רתלאל היצזיביטקלוקב
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 אלא ,םיגח גוחל הרסא אל "תושר,ה ."סעווקרצ,ה לא םהינומהב םירהונ םייוג ,ה ויה

 .בוחרה ןמ םירוכיש ומלענ ןכאו הרכשל תותשל רוסיא לטוה

 החפשמהיינבמ הדירפה .ם

 ,יטייבוסה ןוטלשל םייתנש ואלמו טעמ דוע ,ומוציעב היה 1941 תנש לש ץיקה

 21-ב הנהו .םש יתכלממה יגוגדפה ןוכמב ,הארוהב םלתשהל הנבורל ועסנ םירומה

 .היסורל םינמרגה תשילפ לע בוטולומ .וו ץוחה-רש לש ומואנ תא וידרב ונעמש ,ינויל

 הנבור לש הימשב התארנ םיינמרג םיסוטמ תקהל .ויחרואמ יגוגדפה ןוכמה ןקורתנ דימ

 .הרעבת-תוצצפ היתב לע יליטהו

 ונלזמלו תבכרה-תנחת לא ונרהמ ונינש .ד"יה ,הקבר יתוחא םע דחי הנבורב יתייה

 יכ יל ררבתהו התיבה םולשב ונעגה .הציבורבמוד ןוויכב תבכר ונל הנמדזנ ,בוטה

 םימי רחאל ..וגב םירבד שיש ,יתוניבה .ריעב םמוקמ דקפנ הגלפמה ישארמ םידחא

 ךורב היה וז הכאלמ לע םיחצנמל ןושארו-שאר .םודאה אבצל סויג לע זרכוה רפסמ

 ויח תרטמ תאו ומלוע תא וב הארו םזינומוקה שאב טהלתנש ,בבלנ ריעצ ,קינשטפ

 .(הכרעמב לפנו בדנתמכ תיזחל אצי אוה)

 טלמהל שיש ,הטלחהה יב הקזחתנ םויל םוימ .טהלבו בצקב ומדקתה םינמרגה

 ץיאהל יתבשח ףאו יתויחאלו יבאל ךכ-לע יתעדוה .העשה תא ץימחהל אלו דעימ"דועב

 הרייעב םלוא .םוקמה תא בוזעלו םוקל ,לזנג תחפשממ ידודבו םינכשב ,תיבה-ינב לכב

 ,הבשחמה הטלתשה ילע םגש םיעגר ויה .החירב תלהב התיה אלו טקש ררש הלוכ

 םילבקמ ויה הרייעב ויהש םיטילפה .הדימה לע רתי רזכאתהל וזיעי אל םינמרגהש

 קר יכ ,ןימאהל ינא םג יתלחתה ףוסבל .םש םייח "אוהש-ךיא, יכ ,השרוומ םיבתכמ

 .טלמיהל םיבייח םיריעצה

 ןוגי-יאלמ ויטבמ תאו אבא לש ותקישנ תא חכשא אל םלועל .הדירפה-תעש העיגה

 הרמא יתוחא הרש .תוכזה ןהיתועמד תאו ,ד"יה ,יתויחא עברא לש הדירפה-תוקישנ תא

 םתואב ימצעל יתראית אל יכנא םג .."םלשו אירב התיבה בושו .ךכרדב ריהז היה, :יל

 ..םימלועל איה יתחפשממ וז יתדירפ יכ ,םיעגר

 הראוצ לע ידי יתרבעהו תפרה תא יתחתפ .הילע הדירפ-טבמ קורזל ,רצחל יתאצי

 לע טילחהל ולכי אלש ,הלא לש םחורל יתוניבה זא קר .ידי ומב היתלדיגש ,הרפה לש

 םישנאמ ענמ ,ךידי-ומב לדוגו םקוהש הז לכ םעו החפשמה םע ישפנה רשקה .החירב

 .םשוכר תאו םהיבורק תא שוטנל םיבר

 םיאור ןיא ,טקשו הוולש -- ךרדב .יתויחא הנחו הקטיא יתוא ּוויל תבכרה תנחת לא

 םיברועמו םיטייבוסה ימיב םיליעפ ויהש הלא דחוימב ,םידיחי קר .םיטלמנ םידוהי

 םהישנ םע םיטייבוס םידיקפ ןומה הכותבו תבכר םש יתאצמ .הנחתה לא ורהימ -- םנוטלשב

 תולעל ידבל רהמא יכ הפיסוה הנח םגו תבכרל סנכאש יב הציאה יתוחא הקטיא .םפטו

 הפמ אלמ היהש ,ןורקה ךותל סנכיהל ידיב הלעש דע הנחתב ודמע יתויחא ,ןורקה לא

 .בויקל ,החרזמ הענ הלחהו התריפצ תא העימשה תבכרה .הפל

 יתכשמה ותא דחיו (קרוי-וינב םויכ) ןרהא ריעצה יחא תא םש יתאצמ בויקל ונעגהשכ
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 טוק ל'מהרבא :דוע ונתא ויה וז ךרדב .ןטסיקבזואב ,ריעה דנאקוקל ונעיגה דע םידודנב

 .ךוטצרווש השמו קינשוטר לאלצב ,ותשאו

 ךויחב ילע תופוצ ןה יכ ,יל המדנ ,יתויחא לש הנומתב לכתסמ יננהש םעפ לכ

 םיעגרבו יצאנה םונהיגה ישדוחב ונתוא התווילש המחנה וז !םתלצנש בוט :תושחולו

 םיגלפ תוגלוז תומח תועמדו המוה בלה ,הנומתב לכתסהל ףיסומ ינאו ...ונלש םינורחאה

 ..ייחל לע םיגלפ

 םידוהיה"יחא להקב יתרייע יל תרקי .ג

 לייח רותב ,ריעה הבקסומל יתעגה (1945) ו"שת ולסכ חרי לש הינשה ותיצחמב

 -ירשקב יתייה ותא ,יחא ןורהא םע תוארתהל ,ןטסיקבזואל הליבוה יכרד .ררחושמ

 םימדה-תבר המחלמה ; םמורמ היה יחור בצמ .תיזחב יתישעש םייתנשה ךשמב םיבתכמ

 יתינק תבברה ןמ הבקסומב יתדרב .ברחנו רגומ הפוריאב יצאנה ןוטלשהו המויסל האב

 לע זירכה ,ב"הרא אישנ ,ןמורטש ,הרצק העדוה לע יטבמ לפנ הכילה ידכ ךותו ןותע

 תוטעמ תורוש ארקמל .לארשי-ץראל םידוהי םיטילפ 100000 לש םתאלעה תורשפא

 יננה רקוב ותואב דועו .ןילופל ,העיסנה ןּוויכ תא תונשל ילע :עגר-ןב יתטלחה ,ולא

 .הנליו--קסנימ תבכרב אשינ

 רתוי בורק יננהו ילעמ לטינ דבכ אשמש יתשגרה ,החוורל יתמשנ הנליוול יאובב

 היה אל ירשואלו ונממ הבושת יתלביקו הקוחרה דנאקוקב יחא םע יתרשקתה .הרטמל

 ,םירומל ןוירנמסב יתרקיבו יל םירכּומ ויהש תובוחרב לייטל יתאצי ןכמ-רחאל .לובג

 ,השרוומ םילייח 5 לש הצובק שוגפל יל ןמדזנ ריעה ינפ-לע ירויסב .םינש שמח יתדמל וב

 רובעל יל לקיש ידכ ,םהילא ףרטצא :יבלב יתרמאו ,םינלופ םיינשו ,םידוהי םהמ השלש

 יתרהימ .קוטסילאיב ןוויכב ,ךרדל תאצל םימי 4 דועב העבק םילייח לש וז הצובק .ןילופל

 דיליש ,הקמנהב ,ןילופל עוסנל תושר ןתמ יתשקיבו תיאבצה "הרוטדנמוק,ל אופיא

 יבחרב רייסל הבוח ינא האור ,היסורב עקתשהל םוקמ יל רחבאש ינפל יכו יכנא (?) בוקרק

 איצוהו רבדל תוניצרב בישקה ןיצקה .םייחב יתחפשממ והשימ ראשנ ילוא שפחל ,ןילופ

 .קוטסילאיבל האיצי-רתיה ינעמל

 -רקוב .הנליו לש "תוביתנה-תיב,ל תכלל יתזפחנ תע ,וימודמדב ןיידע היה רקובה

 אשינ אל םשגה חיר יכ ףא םידבכ םיננע לש הטעמ םיסוכמ םימשה ,ןנוצו ירורפא ויתס

 המישנ התיה היד .ןסחמהו ץירממה ןמ הב היה ויתס-ףוס לש וז תילילק הניצ .ריואב

 ןוסח ךמצע שיגרתש ,תודשו םירעי לש תוחירב ,םשבמ ריוא ותוא לש הקומע תחא

 .עגר ףא דיספהל יתיצר אל יכ ,בצקבו תוריהמב יתעספ .ןנערו

 .הנחתה חטשב טטושל יתכשמה .העיגה אל דוע הנבור--הנליו וקב םיעסונה-תבכר

 תאצוי תורופס תוקד דועב יכ ,יל עדונ רטקה-גהנ יפמ .םיספה לע תנרמתמ אשמ-תבכר

 ןועט היהש תונורקה דחא לע יתילעו גהנה לש ובל תא יתשכר .הנבור ןוויכב וז תבכר

 םירזוחש םיררחושמ םילייח םה םג ,םיניארקוא רפכ-ינב רבכ ובשי םש .,ץע-תורוק

 .התיבה

 יבלב יתטלחה .םייתלצעב הלהנתה העיסנה .לחה עסמהו ןשע דומע טלפ רטקה
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 ןנובתהל יתלוכי םייתניב .םיעסונ תבכר םש שפחלו ץיבונרב תנחתב וז תבכר שוטנל

 םלרוג לע םירוהרה לש םיל לולצלו םינמרגה םהירחא וריאשהש "תוברתה ינמיס;ב

 ,הלא וישע-ינבב יתאניק .םנובאת-אלמב םנוזמ תא ולכא "םייוג,ה ינכש .לארשי-ינב לש

 ואצי וכותמו היהש יפכ םלש והואצמי ,םתיבל ועיגי םה .טקש םבלו האלמ םסרכש

 דירש ,םתוימ -- ינא וליאו .תגגוח הלהצב ,ןפט לע םישנו םיחאו םירוה םתארקל

 .המויא תפותמ סנ-ךרדב לצינש טילפ ,הפנע החפשמל

 ,ךפיהל .ןוילע-לא ינפב יתינורט יתחטש אלו הלעמ יפלכ ירבד יתחטה אל כ"פעא

 ריאי םיבורקה םימיה ןמ םויב יכ ,הרכהה יב השבגתנו ןויערה יל רהבתנ העש התוא

 יתנמאה .ותלואג-תישארו העושי חמצת המויאה האושהמו לארשי לש םבכוכ ורהז אולמב

 ...יחורל המצעו דודיע יל ןתנ הזו -- ויאיבנו ויזוח ואבינש יפכ ,לארשי תייחתב דימת

 יצע .םהילע השורפ דע-תממדו הוולש לש דוהש ,תורעי בלב הכרד השוע תבכרה

 ,םייובח םילועשמבו םירתסנ םיליבשב ,ןאכ :םבחב םינפוצ םה דוס ,המוקה-ימר ןולאה

 לש םד םג .םינמרגב םוקנל ואצי ןאכמ : םהידיב קשנ-ילכ םע םיידוהי םינזיטרפ ודעצ

 םיקנוי םהישרש ,הלא םיצע ; תורעיה תמדאב גפסינ ,בשו ןקז דע קוניתו ללועמ ,םידוהי

 .ףרשכ םעזגב הלוע אוהו הזה םדה תא

 : הרוחס-ינועט םילימרתבו םיקשב םינטק "םיצקש, ינומדיק תונחתב תבכרה רצעהב

 : תולוק-ילוקב םיזירכמ הלאה "םירחוסה,ו ,'וכו הניבג ,בלח םיקובקב ,רוחש םחל תורככ

 םיקסוע ויה םידוהיש ,וז "הסנרפ, אלה ,יבלב יתרמא ,לזאזעל *! םיעט סאווק ,הדאינומיל;

 הליקש תוכלהב םיחמתמו הב םיזחאנ םה וישכע -- הנהו ,הלא לע הייוזב התיה ,הב

 ...העונתבש תוזירזבו םיפסכ יבושיחב ,םיינזאמב

 .הציבורבמוד ןוויכב תבכר אצת םייתעש דועבש יל עדונ .םוי-ירהצב יתעגה ץיבונרבל

 םיקיר ,םידדוב םיתב םידמוע םשו הפ .הניפ לכמ סרהה ףקשנ הנהו הריעה תכלל יתינפ

 לש םתגיסנ תעב םיזע תוברק ןאכ ויה ,םינמרגה לש הדמשה-תולועפל ףסונ) םיבוזעו

 הציבורבמוד דע ץיבונרבמ .תבכרל יתילע הנחתה תוביבסב רויס רחאל .(םינוטבטה

 תנחתב הכישח םע תדרל :םיאבה ידעצ תא ןנכתמ ינאו העיסנ תועש 6--5 לש קחרמ

 הנבור דע עוסנל ,אופיא בטומ ; םיחצור תצרוש יאדו הרייעה יכ ,יל יאדכ אל הציבורבמוד

 .הלילה תא תושעל הנחתב םשו

 ינוטונומה בצקב דהדהמ הליסמה ינפ לע םילגלגה קושקש .העש תפדור העש

 יתייה תע ,ורבע םימימ תוארמ תופלוח יחור יניעבו ימצע ךותב סנוכמ בשוי ינא .ולש

 הכיא .הנחתו ריע לכב םידוהי ,ןנוקיתכ ויה םינשה .הנליוומ ,התיבה גח-תשפוחל עסונ

 רשג, לודגה רשגה לע רבכ איה הנהו ,םיקחרמ תאמוג תבכרה םייתניבו ? םלענו זוגנ הז

 הנחתה התלגתנ יניעלו הכלהמ הטיאה תבכרה .יקלוק רפכה די-לע רהנל לעמש "לזרבה

 | ,הציבורבמוד -- תפסכנה

 ,תלדה תא יתחתפ .יביבס םידמועה ןיב ךרד יל הנפמו יתושגרב טולשל הסנמ ינא

 יתדרי ."הציבורבוד, :רקבמה לש םרומה ולוק עמשנ ללחבו ינפ לע החפט הרירק חור

 ימינפ ףחד ךותמ .הנבור דע וז תבכרב ךישמהל יתטלחה תא יתחכש טעמכו ןורקהמ

 -הוונ, לא הליבומה ךרדב ,ןשונ ןשי שיבכ ותואב תכללו םוקמה ןמ ילגר תא קתנל יתיצר
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 יתוא הספת תמלענ די וליאכו !תותלדה רוגסל ! סנכיהל :הארוה הנתינ הנה ךא ..."ירוה

 .ןורקה ךותל ינתריזחהו ישאר-תויציצב

 תנחתב תקחורמו תידדצ הניפב הדמעש ,תובכרה תחא לש ןורקב יתיליב הלילה תא

 םיקיר ויהש אלא ,םלית לע ודמע םיתבה .ריעה תא תוארל יתאצי רקוב םע .הנבור

 םיקוושה דחאל יתעגה .םהיתוחפשמ םע אבצ-יניצק ונכתשה םיבוטה םיתבב .םדאמ

 -תבונתו ןגה-ירפ תוסומע ,םהיתולגע דיל ודמע תואמל םירכיא ,ןואשו הלומה .ריעבש

 ינשהו *רהה, יבשותמ דחא -- הציבורבמוד יבשותמ םיניארקוא ינשב יתשגפ .הדשה

 ארבנ יליבשב םג ,יתרמא ,ןבומכ .םהבש ריעצה ילא הנפ ? "יח ךדוע, ."שיבכה, יבשותמ

 התיה החישהמ םתוקמחתה ,ידיב רבדה הלע אלו החיש םהמע רושקל יתיסנ .םלועה

 .ןיעל תטלוב

 תוארל ,הריעה *ץפוק, ינא .ינראסל יתעגה רקובב 10 העשבו תבכרל בוש יתילע

 תרבגה תא ןכו יציא לש טעמכ ותחפשמ לכ תא יתשגפ לודגה ינוהמתלו ,הב השענה תא

 ידוהי לש הגירהה םוקמ ,לודגה רבקה לע יל עדונ םהמ .קוניתו הלעב םע רצינש

 םייחב ראשנ ימ םג יל עדונ החיש ידכ ךות .התבריקבש תורייעה ידוהי לשו הציבורבמוד

 הרייעל ורזחש םינושארהמ ויה וליברט האלו ןייטשלרפ הקרב .הציבורבמודב ררוגתה ימו

 .םינמרגה הובזעש רחאל

 אפורה תא םש יתאצמ הברה יתעתפהלו םילוח-תיבל ינראסב יתעלקנ הרקמב

 ינשה וליאו ,ינריכה אל ןושארה .יקסבונילמ ינלופ-יסורה אפורה תאו ץראווש ידוהיה

 הנפו והשמ טילפה ,הנע אלו טעמכ ,םולשל ויתכרבשכ םלוא .ונתיבב חיכש חרוא היה

 .םידוהי םדב תלאוגמ ודי יכ ,יל היה רורב .םייסור םיניצק ינש לבקל הדיצה

 תא יכ ,הריעה תדרל אל :שוחנ ינוצרו הציבורבמוד תנחתל בוש יתעגה ףוס-ףוס

 רתוי תוהתשהל אל אופיא בטימ .םימלועל הב אצמא אל -- הכותב יתבזעו יתייח רשא

 ,הציבורבמוד םולש ייה .חצנל הנממ דרפיהלו היתונורכז יבואכמב רסייתהל אלא ,התברקב

 תאשונ ,תובא תרוסמב הקובד הדע ,םידוהיה-יחא להקב יתרייע יל תרקי ! יתדלומ תרייע

 .גח-תחמשב השודק תארי הפוטע ,הינב תלואגל תללפתמ ,ץראהו םעה תיחתל השפנ תא

 לע המרוה םידז דיש רחאל תוירבה תבהאו תוכילה םעונמ הווצמ לש האנהב תלהוצ

 םהילע ומק םידוהיה ויח םכותבש "םייוגה, םא ,חבטל םוליבוהו הלא םירקי םידוהי

 ! הציבורבמוד ,ךלו יל המ -- המרימו המיזמ ,הליחת הנווכ ךותמ ,תונושמ תותימב םיגרהו

 םיביוא לש םתמח לעו םפא לע ,תובאה-ץראב ,לארשי תמדא לע הנבא שדחה יתיב תא

 ...םירצו

 ןילופל תבכרב יתאצי ןכמ רחאל םיימוי .הנליוול הרזח יתעגה םוי ותוא לש וברעב

 השרפ הלחהו המוגע השרפ המת .יזדוללו השרוול יתכשמה םשמו קוטסילאיבל יתעגהו

 געל דוע ידוהיה עדי אל םש ,םיחטבמ ףוחל ,לארשי-ץרא יפוחל הלפעהה --- ייחב השדח

 ...רקפה ומדו היוזב ותומד דוע היהת אל םש ,סלקו



 רבורג .ש

 הוצמ:תב ליגמ הדומלגו הלוכש

 יץיבלסוי"וקרב בוחרמ ,רבורג לדייזו הייח לש םתבו רבּורג בייל-ילא לש ותדכנ ינא

 וליבוהש םוי ותואב דבל יתחרב ;יצחו 13 ליגב יתייה וטיגחמ יתחרבשכ .הציבורבמודב

 ילא הרביד ימא .רשגה דיל ורצענ םידעוצה רשאכ ,תבכרה-תנחתל הרייעה ידוהי לכ תא

 .יתחרבו הדיימ ידי תא יתאצוה רשגה דיל -- חרבאש ינפב הננחתהו ךרדה לכ

 םשו תויה קצוסיוול תכלל יל וצעיי ,יתשגפש םיבוט םייוג .תונפל ןאל יתעדי אל

 ,קצוסיוול דבל יתעגהו ינגרהל וצרש םיער םייוגמ יתלצינ סנ-ךרדב קר .םידוהי ויה דוע

 ,ריאמ יחא םע ימא םג ןאכל העיגה םימי המכ רחאל .הציבורבמודמ םירכמ יתשגפ םש

 וטיגב הגירה וכרע םינמרגה .דבלב םימי עובש םלוא ,דחי בוש ונייה .םינש 10 ןב

 -תיילעב יתאבחתה ינא .יחאמו ימאמ בוש יתדרפינ הללוחתהש הלהבה תעשבו קצוסיוו

 .תחא תיאקצוסיוו הרוחבו הציבורבמודמ גרבנטכרט החמש םע דחי ,עוער תיב לש גג

 יתרבחו ינאו ןושארה אצי גרבנטכרט החמש .וטיגהמ תאצל ונטלחה םיימוי רחאל

 .דוע ויתיאר אל זאמו וניניעמ החמש םלענ הלילה-תכשח ךותב םלוא .וירחא ונכלה

 תא לבקל םיכסה אל אוה םלוא ,םדוקמ ותוא הריכהש ,דחא יוגל יתוא הליבוה יתרבח

 ותיבל יתסנכנו ,קצוסיוו דיל רפכ .הקבודיסרפל יתינפ ינא .דבל יתרבח תא אלא וניתש

 רפכב םה"ףא םיאצמנ יחאו ימא יכ ,יל עדונ תיבה ישנא םע החיש ךות .דחא ירפכ לש

 דיל שק לש המירעב יתוא איבחהו דחא הלילל הסחמ יל תתל םיכסה בוטה יוגה .הזה

 תא יתנחבה תולוקה ךותבו לילה-תכשחמ םיעקוב הללי-תולוק יתעמש םואתפ .תיבה

 םתוא וליבוהו םאובחמ-םוקמ תא וליג רפכה יבשותמ םיער םייוג .יחא לשו ימא לש יכבה

 ,םהינפב ימא הננחתה דציכ יתעמש .םינמרגה ידיל םש םרסמל ידכ ,קצוסיוול הרזח

 הלוק תא דוע יתעמש אל זאמ .םחר ועדי אל םיעשופה םלוא ,ןטקה דליה לע ומחריש

 ...הינפ תא דוע יתיאר אלו

 ,16 תב ,הייח יתוחא םיחצור-םיירפכ ידימ התומ תא האצמ הקבודיסרפ רפכ ותואב

 וטיגמ החירבה רחאל ,אובחמ דחי םש ושפיחש ,הליג-תונב תורבח תצובקו איה

 .קצוסיוול ןכרדב ,הציבורבמוד

 וקשאראט םשב קידצ דחא יוג .הקבודיסרפב םיעשופה ידימ ץלחיהל יתחלצה ינא

 ודצל ,ףטוש םשגב ,הלילב ונתוא ריבעה אוה -- קצוסיוומ דליו השא לעו ילע םחיר

 .וניפדור ידימ לצניהל לכונ םש ,ירזוא תורעייל תכלל ונל רמאו ,רהנה לש ינשה

 קינרסל עיגה ,הציבורבמודמ הגירהה-םויב חרב אוה -- תורעייב היה יבא םג

 ."םיצבובלוב. םע ברק תעב רעייב גרהנ אוה .םינזיטרפ םע הנש היה ןכמ-רחאלו

 הלוכש -- םייחב יתראשנ ינא קר .הנניא איה םגו הלרפ םשב תוחא יל התייה ןכ

 ...הדומלגו

 םילוכשה םינבהו תונבה לכ לש םנוגיו םלבאל חצנ-תודע הלא ייח-תורוק ושמשי

 םהיתובלב םיאשונהו ,היינשה םלועה-תמחלמב ,ךר ליגב םהירוהמ ומתיתנש ,םידומלגהו

 .תורודה ןוגיב םהומכ ןיאש רעצבו באכב םהירוה לש םרכז תא
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 ריד ,ןמשיפ .י

 האושה רחאל הרייעב רוקיב

 םישנו םיררחושמ םילייח םבור ,םיעסונ האלמ התיה בובל--ץיבונרב תבכרה

 רבש רובשל ודריש ,רפיינדה לש תילאמשה הדגהמ (םיקש תואשונ) ?יקינ'צושמ;

 לע םישנה ירופיס .השק תרוצב תנש התיה (1946) הנשה יכ ,םייברעמה םירוזיאב

 .התיבה םכרדב ויהש ,םילייחה לע דחפ וליטה ,רפיינדל רבעמ ררושה ,בערה תמצע

 ,םהיתודווזמ לע ומדרנש ,םילייחה תוריחנ ועמשנ תוניפה לכמ .תוצחל תברקתמ העשה =

 םימי רחאל גישהל וחילצהש ,המדאה-יחופת םע םיקשה לע תורמוש ןה ,תורע -- םישנה

 ,ץינינל :הבורקה הנחתה םש תא םעפ ידמ עידומ "רוטקודנוק,ה .תואלתו םידודנ לש

 םידרוי ןיאו תבכרל םילוע ןיא ,םיקחרמל םלוכ ינפ יכ ,ביגמ וניא שיא ךא ...אלאיב

 -- ןולחה ךרד ץיצמ ינא ...ורתונ 5 קר ,10 דוע ,מ"ק 15 דוע : שגרתמש ידיחיה ינא .הנממ

 ..רבד םיאור ןיא ,הכשח

 ,הקובד וליאכ ינושל ,יפוגב תרבוע תרומרמצ "!הציבורבוד, : לוקה זירכמ עתפל

 ינא .םיקשה ןיב רבעמ יל סלפל חילצמ ישוקבו תדרל ינוצרבש זירכמ ינא .הפב שבוי

 -ןינב תא שפחמ יננה אושל .חטשב אצמתמ יניא ;ךשוח ;םדאמ קיר םוקמה ;דרוי

 חתופ ינא .רוא-ןרק תצנצנמ דחא ןולחב .םינבלמ ןטק תיב דמוע ומוקמב ,בוהצה הנחתה

 םיבכושה ,םישנא אלמ רדחה .*! רוגסת ,סופת לכה ,םוקמ ןיא, :הקעצ עמושו תלדה תא

 -תרונמ ,הדימעל םוקמ וליפא ןיא ,סופת לכה ,תמאב .םהיתושארמל םיקשו הפצרה לע

 -ידמב יתויהב .םוש קפס לצב קפס ,ער חיר ףדונ .ןשע הלעמ ,ןיזנב הב קלד הארנכש ,טפנ

 יתוא לביק להנמה .רקובה דע הניל-םוקמ שקבלו הנחתה להנמל תונפל יתטלחה אבצ

 לע יתחטתשה .ורדחב ראשהל יל השרה םלוא ,ותנשמ ויתרעהש לע ,תופעוז םינפב

 גלש-תרעס הללותשה ץוחב .דאמ ךורא יל הארנ הלילה .םדרהל יתלוכי אלו יתודווזמ

 .(הכונח ימי -- םימיה)

 לש ןולמה ידירש הנה .ןברוחה יל הלגתנו םוקמב רייסל יתאצי םכשה רקובב

 -- רבעמ ןיא רשגל ךילומה שיבכב .קיר שרגמ תעכ -- "קאטראט,ה היה הפ .ןיצליט

 לש ס"היב ינפל הנהו חרקה ינפ-לע יכרד יתישע .ןכוסמ רבעמהו טטומתה יעראה רשגה

 םידירש םיארנ דחאה הצקב :הלודג הבחר ךינפל ,רכז ןיא "סאג ײסָאש,המ .ןמיינ לדנמ

 .קושה רכיכ -- םינפלמו ; "טנאלפ,ה לש םידדוב םיצע ינשה הצקב ; למשחה-תנחת לש

 ,תונרקסב יב םילכתסמ םיבשו-םירבוע .יכרדב ךישממו יתושגר לע רבגתהל ץמאתמ ינא

 .תושדח םינפ םלוכ ,םהמ שיא ריכמ יניא ינא ךא

 לודג הארנ קושה .תויונחה-ירוט העברא ומלענ ,קיר אוה ,קושה רכיכל עיגמ ינא

 תושרה תנכתשמ ובו חטשב דדוב רלדנס תיב .ולאמשלו ונימיל םיתב ןיא יכ ,דאמ

 םיארנ קפואב .הגלפמה תוריכזמ םש ,ץכ לש תחקרמה-תיב -- דדוב תיב דוע .תיזוחמה

 לע ראשנ ןיבורוו בוחר .טפשמה-תיב םש ,(לעיסיק) לאיתוקיו אריפש לרב לש םיתבה

 .'חאו ץיבקצימ ,ץיבלסוי-וקרב ,הננימג ,הנלוקש : תובוחרל רכז ןיא םלוא ,ויתב לכ
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 סד האושה רחאל הרויעב רוקיב

 ידיסח לש שרדמה"תיב ;עונלוק וישכע ןאכ -- םלש ראשנ לודגה תסנכה-תיב

 -םיבל ןימי דצמ .הנניא -- "לביטש,ה ;הירגסמ -- *רעקסירט,ב ; ונניא -- אנזערב

 םש -- ןמשיפ ףסוי תיבו םורטש תיב ,ךורטופ תיב :הכותבו תרדוגמ הקלח -- ץחרמה

 -- ודי לע ;ראודה ןינב -- קפואב ;הקיר הקלח -- םהירוחאמ ;םילוחה-תיב ינינב

 ? סנכהל אל'וא המינפ סנכהל .רבגתהל לדתשמ ךא ,ערב שיגרמ ינא ...יתיב הז ,עוער תיב

 ..רשפאש המכ דע הזה עגרה תא תוחדל ,תוחדל ...לוכי יניא

 *תוברת, ס"היבל .םימותיה תיב ,תדלימה תיב ,גרבנטור תיב :רייסל ךישממ ינא

 שולש'םיתש םהיניב ,םידחא םיצע םע שרגמ וירחאו "הנימג,ה תיב הנה .רכז ןיא

 ,םמוקמב םלוכ -- םירצונה לש םינטקה םיתבה הנה .ןשיה תורבקה-תיב והז -- תובצמ

 .הזב הז םיברועמ תואכדמ תובשחמו םימיענ תונורכז .םלוחכ ךלהתמ ינא

 לכתסהל זיעמ וניאו םירדוק וינפ .ריזח-רשבו קינקנל קסויקה לעב ,הדרס תא יתשגפ

 יתמש .רהמ דרפנ אוה .וניניב תורז תשגרומ .החיש רושקל םיחילצמ ונניא .יניעל רשי

 ...? ריאמ-קיציא 'ר לש וא ןוסרביל לש :הוורפה ימ לש ."הקופ, תוורפ שובל היהש ,בל

 .(םיימה-אשונ) "טוידיא,ה וקלכימ תא יתשגפ (ךורטופ תיב לומ) הבאשמה דיל

 תא לבקמ היה םהמ ,םידוהי ויהש םימיה לא עגעגתה אוה .תיבבל התיה ומע השיגפה

 לצינ סנב קרש ,רפיסו תונכ תועמדב הכב אוה .רקובב 'א םויב ,"טנלאשט,ה תיראש

 -- ?לומנ ינודוהי, ול אורקלו וזיגרהל םיכישממ ויה םירצונה םידליה .םיצאנה ידימ

 .וגרהל הצרו יצאנ תאז עמש

 לכו ףופכ ובגש ףקשוממ ידוהי ונילא ברק ,וקלכימ םע חחושמו דמוע ינא דועב

 ונתשיגפ .קנבב הדובעל ךלהש ,ןייטשלרפ אקרעב הז היה .ילוחו לבס רמוא והארמ

 הסנמ ינא .םימלא שממ ,הגה איצוהל ילבמ הכורא העש ונדמע ,בלל תעגונ התיה

 רחאל הנושארה םעפה יל התיה וז יכ ,םילמה תא אצומ יניאו שידיא וילא רבדל

 ןייטשלרַפ אקרעבמ .שידיא יתרביד בוש ינאש ,הציבורבמוד תא יתאצי זאמ ,םינש שמח

 האל ותשאו לדניירב ותב ,ריאמ ונב :ריעב םילוצינה ראש לש תבותכה תא יתלביק

 ןב ןסינ :ןמשיפ ןמחנ ינב ,לאיחיו עשוהי ;ותשאו קינשטפ ףסוי 'ר ;וליברט

 .סבב לביילו ;ןמיינ לדנמ ינב ,םהרבאו סחנפ ,ןיביוט השמ ןב בקעי ;ןמרולק םירפא

 רהמ שיח הטשפתה יאוב לע העומשה .ןמשיפ לאיחיו עשוהי תיבב יתנסכאתה

 םידוהיה לכ ופסאתה ברעב .םירצונ-םידידיו םידוהי ינרקבל וקספ אל םויה לכ ךשמבו

 תונחמב םיטילפה ייח לע יתרפיסו תפטוש התשענ ילש שידיאה ."תוביבל תרעקל,

 ,תילגל יתלבה הילעה לע ,הניווב תירבעה הדגירבה ישנא םע יתושיגפ לע ,הינמרג

 תא תוולל כ"חא יתצלאנו תרחואמ העש דע ונחחוש .ןילופב םינגראתמה םיצוביק לע

 ,אוהה ןמזב תויולפנתה-ירקמ ויה) תנכוסמ התיה וז העשב הכילהה יכ ,ותיבל דחא לכ

 -- תבשה"םויל ראשאש ותווקת תא עיבה אוה ,ןקזה קינשטפמ ידרפהב .(קשנ היה ילו

 לש ורשואל .יתמייקו יתחטבה .רוביצב הליפת ךורעל לכונו "ןינמ, היהי דחי יתא

 אקרב רמא *ףסומ , תליפת .רוביצ-חילשל האיכ ,שגרב ללפתה אוה .ץק היה אל שישיה

 ..!םנמאה םהינזא עמשמל ונימאה אלו ורצענ ,םוקמב ורבעש םירצונ .ןייטשלרפ

 טילקת ץיבונר'צ לש קושב יתאצמ םעפ .הציבורבמודל תודחא םימעפ דוע יתרזח
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 ; תונזח-יקרפ לש םיטילקת המכ דוע יתאצמו םש יתשפיח .*ךָאװ עטוג ַא, -- שידיאב

 .הציבורבמודל תאז יתאבהו ןופיטפ םע דחי םיטילקתה לכ תא יתינק ,חקמה לע יתדמע אל

 בישקמו תבש"יאצומ לכ ףסאתמ היה *ןיינמ,ה .רועיש ןיאל הלודג התיה החמשה

 ...םיינזואה ומרצ *םינכשל,ו הניגנל

 -העשתב .תוצמ ונלכאו *רדס, ונכרע ."הדגה, םיקתוע ינש יתאבה חספה-גחל

 תובצמה .וב ולע םירדרדו םיצוק .שדחה תורבקה-תיבל ונכלהו הרייעל בוש יתאב באב

 ךא ,ביבסמ רדג םיקהל יתעצה .חרקה םע בחסי אלש ,רשגה קוזיחל םשמ וחקלנ

 .הליל-ןב רדגה קרופת ,ןינב-ירמחב רוסחמ ררושו תויה ;ישעמ הז ןיאש יל וריבסה

 יעיגהבש ,םהל יתחטבה ,לארשי-ץראל תולעל ידכ ,םיטעמה ריעה-ידוהימ ידרפהב

 תורבקה-יתבמ דחאב הציבורבמוד ישודקל הבצמ םיקהל ונריע-ינבל עיצא הצרא

 .לארשי-ץראב

 ןיטשרונ סענאמ

 םערוטש םעד ברע

 (ל"ז לכימ 'ר תב לטיג רעטומ ןיימ ןופ קנעדנָא ןקיטכיל םוצ)

 ענרעצליה יד .רעטסייג צזייב ןופ םוקנָא רעד טריפשעג ךיז טָאה טפול רעד ןיא

 .רעגענ רעצרַאווש ַא יוו ןשַאוועג-ץרַָאווש ןענאטשעג ןגער-סקַאלש ןכָאנ ןענעז רעזייה

 יד טיירדעג ךיז ןבָאה ץנַאט-םידש ַא ןיא .רעזייה יד ןופ רעכעד יד ןסירעג טָאה טניוו ַא

 -צניפ ַא ,טכַאנ-שדוח-ףוס א .שרדמה-תיב ןטלַא םעד ןבענ לגרעב םעד ןופ רעטעלב-תומש

 טָאה לטעטש ןיא ןוא ,ןעגנָאהַאב סנקלָאװ-סעטַאמש טימ ןעלמיה יד .ןעוועג ןאד זיא ערעט

 סעקפוק ןענעז ךעלסעג עניילק יד ןופ ןטימ ןיא .הרוחש-הרמ עטסיוו א טריצַאּפשעגמורַא

 ליומ ןופ ןבָאה ארומ ןטלָאװ ייז יוו טקנופ ,ליטש רעד ןיא טדערעג ,ןענַאטשעג ןשטנעמ

 ןכרוד ןעמונרַאפ ןיוש זיא ענװָאר !טנעָאנ ןיוש זיא רע !טייג רע :ןעגנערבוצסיורַא

 ! ןגָארטנָא זדנוא וצ םורַא געט ייווצ ןיא םיא ןָאק טייקלענש-ץילב ןייז ! שטייד

 ןענעז רימ -- ,רעטייווצ א וצ ענעדיי עטלַא ןַא טעשטּפעשעג טָאה -- !רימ זיא ייוו --

 רעווש רעביא ןעמ טזָאל יוזַא יוו ?ןעמ טייג ןיהווו ? ןיהַא ךיז ןעמ טוט ּווו !ענעלַאפרַאפ

 !? טייקשיטַאבעלַאב עטעווערַאהרַאּפ

 .טסָאּפ רעד ןיא ןיטסינָאפעלעט סלַא טעברַאעג טלָאמעד טָאה רעטכָאט ערעטלע ןיימ

 טמיורעגנייא רימ טָאה ןוא טנַאװ יד יוו סַאלב ,ענעקָארשרעד א ןפיול וצ ןעמוקעג זיא יז

 םוצ טקַאפעגנייא ןיוש זיא םָאקטרַאּפ רעד ! ךיז טריאוקַאווע טסָאּפ יד, :רעיוא ןיא דוס א

 ,רעהעג ןפיוא ךַאװש לסיב א ,קיצכעז"ןוא-עכעלטע ןופ ענעדיי ַא ,עמאמ יד ."ןפיולטנַא

 ןלייצרעד ריא לָאז'כ ,רימ וצ ןצנַאטשעגוצ זיא ןוא ךיז טעדוס ןעמ זַא ,ןענַאטשרַאפ טָאה
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 -- ,ןפורעגּפָא ךיז ךיא בָאה -- *!טעיַאּפוטסַאנ שטייד רעד ,עמַאמ טשינרָאג, -- .דוס םעד

 ערעטלע ןיימ .טנייוועצ ךיז ןוא טנעה יד ןכָארברַאפ טָאה עמַצמ יד ."!טוג טשינ זיא סע,

 לסיב א ןטיירגוצ ןעמונעג בָאה ךיא ןוא טסָאּפ ןיא ןפָאלעגקעװַא רעדיוו זיא רעטכָאט

 ךיז טקור סע זַא ,ןפיולטנַא זומ ןעמ זַא ,טגָאזעג רימ טָאה ןעמ .ןיירַא געוו ןיא ןכַאז

 .הנכס עסיורג א ןָא

 טָאה יז ,ענעקָארשרעד א ןפיול וצ ןעמוקעג ךיוא זיא ,ַאילימ ,רעטכָאט ערעגניי ןיימ

 רעד ןיא טנייוועג ,טריוורענעד ךיז ןבָאה ןשטנעמ :טָאטש ןיא ךיז טוט סע סָאװ ןעזעג

 ןסָאלשַאב טָאה טנעצָארּפ רעניילק ַא רַָאנ .גנולפייווצראפ רעפיט ןיא ןפָאלעגמורַא ,ליטש

 ןבָאה עקינייא .ןפיולטנַא ןוא ,סעכעבעב עטעווערַאהרצפ יד ןוא רעזייה יד ןייז וצ ריקפמ

 טשינ ךָאנ טעגרה'מ ; רעביא טיג ןעמ יוו ךעלקערש ױזַא טשינ ךָאנ זיא'ס : טסיירטעג ךיז

 סעצלָאמָאסמָאק יד ,ןטסינומָאק יד ןבָאה ארומ ןלָאז ; טלעוו א רקפה טשינ ךָאנ זיא סע

 ךיז ןבָאה סעצלָאמָאסמָאק יד ,ןטסינומָאק יד :ןעוועג ױזַא עקַאט זיא סע !לטעטש ןופ

 .יימרַא רעטיור רעד טימ ןפיולטנַא וצ טיירגעג

 א .ןרעטש ןייא ןייק למיה ןפיוא .רעטצנעפ יד וצ טעילוטעג ךיז טָאה טכַאנ עצרַאווש ַא

 עשיאיוג עקידתונכש יד ןופ .עלעטעטש ןיימ ןיא ןגעלעג זיא ןטלעוו טנזיוט ןופ רעצ

 רעדניק עניילק ןופ ןייוועג א .טניה ןופ ןליב קידהמיא ןא טרעהעג ךיז טָאה ךעלסעג

 .ןיירא טכַאנ רעליטש רעד ןיא ןטינשעגניירא ךיז טָאה

 .זיוה סרעטומ ןיימ ןבענ קנאב א ףיוא ןסעזעג רעטכָאט רערעגניי ןיימ טימ ןיב ךיא

 -נאלעמ ,עקיטעמוא ןוא טכַאנ רעצרַאווש רעד ןופ םוהת םעד ןיא טקוקעגניירַא בָאה ךיא

 ןישַאמ ַא יו טרעהרעד ךיא בָאה גנילצולפ .טרעבגעעג ּפָאק ןיימ ןבָאה ןעקנַאדעג עשילָאכ

 שינרעטצניפ עטכידעג יד יז טסיירעצ ןגיוא עקידרעייפ טימ ןוא ןטייוורעד ןופ ןָא טרָאפ

 עזיכ .ןסעזעג רעטכָאט ןיימ טימ ןיב ךיא ווו ,קינַאג םוצ ןרָאפעגוצ זיא ןישַאמ יד .לסעג ןופ

 .ןטימ ןיא טציז רעטכָאט ערעטלע ןיימ ןוא עטמַאַאב-טסָאּפ טימ טקַאפעג זיא ןישַאמ יד זַא

 :ןָאטעג גָאז ַא ןוא רימ וצ ןפָאלעגוצ ,ןישַאמ רעד ןופ ןעגנורּפשעגּפָארַא קיטסַאה זיא יז

 ."ַּמָא דלַאב ןיוש טרָאפ ןישַאמ יד ? ַאילימ זיא ּווו ,רעכיג ,עטַאט ,ונע --

 יוו יוזא ,רעמיצ-סע ןיא טעשטּפָאקעג טָאה לפמעל ןיילק ַא .בוטש ןיא ןיירָא ןיב ךיא

 עריא ןיא ןָאטעגנָא טעב ןפיוא ןגעלעג זיא רעטומ עביל ןיימ .טכאנייב באב-העשת

 ןגָארטסױרַא ןעמונעג טָאה רעטכָאט ערעטלע ןיימ .טצכערקעג טייהרעליטש ןוא רעדיילק

 טנגעזעג טשינ וליפַא ךיז טָאה גנושַאררעביא סיורג ןופ ,ערעגניי יד .ךעלקעפ יד ןישַאמ םוצ

 :ןָאטעג גָאז א ןוא רעטומ רעד וצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא .ןישאמ רעד ףיוא ףיורַא ךיג ןוא

 -ַארשרעד רֶאּפ א רימ ףיוא טלעטשעגסיוא טָאה עמַאמ יד ."! ןרָאפ רימָאל םוק ,עמַאמ, --

 יד טימ בוטש יד רקפה ףיוא ןזָאל ךיא ןָאק יוזַא יוו ? ןרָאפ ןיהווו ,ןרָאפ, :ןגיוא ענעק

 ןעוועג .ץלא ףיוא טעווערַאהעג רעווש ױזַא ךָאד טָאה ה"ע עטַאט רעד !רימ זיא ייוו 1 ןכַאז

 סענירעּפ ,טנַאװעגטעב ליפ ױזַא .בוטש רעד וצ ןעמוקעגוצ ןענעז רימ זיב דנו-ענ ןרָאי עלַא

 יוזא יוו .טקילפעג ןרעדעפ ןוא ןסעזעגסיוא ךיא ןיב טכענ עזָאלפָאלש לפיוו .סנשיק טימ

 ױזַא רימ ךָאד זיא בוטש ןופ עלעקערב רעדעי ? םייה עמערַאוו אזַא רעביא סע ןעמ טזָאל

 רעגעלעג ןיימ ףיוא ,טעב ןיימ ףיוא .ץעגרע ןיא קעווא טשינ ןענַאד ןופ לעוו ךיא ,ןיינ .רעייט
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 ךייא לָאז טָאג .טייהרעטנוזעג ,ךעלרעדניק ,ךייא טרָאפ .המשנ ןיימ ןכיוהסיוא ךיא ליוו

 ."! ןגעוו ערעייא עלַא ןיא זייב ןופ ןצישַאב

 עטשטיינקעצ עריא רעביא ןענירעג ןבָאה ןרערט עסייה ןוא טדערעג טָאה עמַאמ יד

 .ןקַאב

 -טימ ןבָאה טנעוו יד ךיוא זַא ,טכודעגסיוא ךיז טָאה רימ ןוא ,טנייוועג טָאה עמַאמ יד

 .טנייוועג

 -עגפַא טָאה םייה ןיימ ןופ ןסַאג עמוטש-ביוט יד ןיא ,טכַאנ רעליטש ,רעפיט רעד ןיא

 (1948 ,ןעכנימ ,"געוו רעזדנוא,) ...ןייוועג סעמַאמ ןיימ ןעגנולק

 קינדוב םירמ

 ןעקנעדעג ןופ בוח רעקילייה רעד

 לָאמ ןייא :ןלעפ טשינ לָאז רענייק זַא ,תועבטמ ערעייט יוו טלייצעג זדנוא טָאה ןעמ

 גנולייצ רעטירד רעד ךָאנ .טײקמַאזקרעמפיוא סיורג טימ לָאמ ַא ךָאנ ןוא קיאור-ליטש

 ןעגנולייצ יד רַאפ .רעבירג עטיירגעגוצ יד וצ ,ענרַאס ןייק טקישעגּפָא זדנוא ןעמ טָאה

 ךיז ןבָאה רימ .ןכַאז עלופטרעוו ןוא עכעלצונ עלַא ןעמונעגקעװַא זדנוא ייב ןעמ טָאה

 ןענעז ףוס םוצ רעבָא ,סיוא ךיז רימ ןפיוק םעד ךרוד זַא ,ןטסיירט ןוא ןדערנייא טזָאלעג

 .תוומה-ךאלמ םוצ ןעגנַאגעג עלַא

 עטוג .ןפיולטנָא וצ ןבעגעגנייא ךיז טָאה רימ ,ןטימעגסיוא לרוג רעד טָאה ךימ

 ןבָאה ,טייהנטלעז א ןעוועג געט עכעלקילגמוא ענעי ןיא ןענעז סָאוו ,םייוג ןוא סעייוג

 ךיא .רַאמשָאק-טיוט םענופ ןעמוקַאבוצסיורַא ךיז ױזַא יוו ןגעוו עקיטייז ןזיוועגנָא רימ

 ןגָאלש ,ןדיי ענעּפָאלטנַא יד ןפַאכ םייוג עטכעלש ןוא ןטנַאיצילָאּפ יוו ,ןעזעג רעבָא בָאה

 טריפ ןעמ יוו ןעזעג בָאה ךיא .ןײרַא לטעטש ןיא קירוצ ייז ןגָאי ןוא ךעלרעדרעמ ייז

 -לָאמש רעד םורָא ,דלַאװ ןיא טעברַאעג טָאה סָאװ ,ענָאלָאק-רעטעברַא עשידיי יד

 ןעוועג ןיב ךיא .פעלק ןטָאשעג ךיז ןבָאה סעציילפ ןוא פעק ערעייז רעביא יוז ןוא .ןָאב

 םעד ןדנוברַאפ ןוא ןסירעגּפָארַא ךיז ןופ ךיא בָאה *עטַאל עלעג, יד רעבָא ,טייוו טשינ

 .עייוג א יוו לכיט ַא טימ ּפָאק

 ףרָאד םוצ ןפָאלטנַא ןענעז רעדניק ןוא ןַאמ ןיימ זַא ,גנונעפָאה א טַאהעג בָאה ךיא

 ,טעדנײרפַאב ןעוועג ייז טימ ןוא טלדנַאהעג טָאה רע עכלעוו טימ םייוג יד וצ ,ןיסָארַאק

 ,וג א טנגעגַאב ךיא בָאה טכַאנ-הנבל רעקיטכיל רענעי ןיא .ןיהַא ךיוא ףיול ךיא ןוא

 רימ וצ טָאה ןוא ןגעטש עקיטייז ךרוד טריפעג ךימ טָאה סָאװ ,םלועה-תומוא-ידיסחמ

 עסיורג ַא ןשטנעמ יד רעביא ןעמ טכַאמ טרָאד ,ענרַאס ןייק טשינ ייג, :טגָאזעג יױזַא



 1 ןעקנעדעג ןופ בוח רעקילייה רעד

 ,עקירעזדנוא יד ןופ ָאד ךָאנ ןענעז טרָאד ,רעדלעוו רעסעילָאּפ יד ןיא ףיט ייג ;הטיחש
 ,"ןבעלרעביא המחלמ יד טסעוו יד ןוא ןציש ךיד ןלעוו ייז ;ןשטנעמ עטוג

 טלייצרעד ןוא תעל-תעמ ַא בוטש ןיא ןטלַאהעג ךימ טָאה עקשזערעב ףרָאד ןיא עיוג ַא

 ןעגנורּפשעג ןענעז סָאװ ,ןדיי ןגעוו ךיוא ןוא רעבירג רענרַאס עטיירגעגוצ יד ןגעוו יונעג

 ןופ ןסָאשַאב ייז טָאה ןעמ .ענראס ןייק טריפעג ייז טָאה ןעמ תעב ןענָאגַאוו יד ןופ

 טעדנווורַאפ ןוא טעגרהעג ןענעז ליפ ןוא ,רעכעד יד ףיוא עטלעטשעגסיוא ,סרעפרַאוונליוק

 .דלַאװ םוצ טגנַאלרעד ךיז ןבָאה ענעפָאלטנַא יד ןופ עקיצנייא זיולב .ןרָאװעג

 ןוא ,סערָאטוכ רעניסאראק יד וצ טגנַאלרעד ךיז ךיא בָאה טכַאנ רעטייווצ רעד ןיא

 וצ ךיז טָאה סנגרָאמוצ .רעטכעט ןוא ןוז ןייז טימ ,טוקדןַאמרָאב לרעב טרָאד ןפָארטעג

 -עגנָא זיא רעטעּפש ןכָאװ ייווצ טימ ןוא ,שטיטַאליב ףרָאד ןופ ריאמ ןגָאלשרעד זדנוא

 ייז ןענעז ץיווַארבמָאד ןופ .רעטסעווש ןוא רעטכָאט רעד טימ ןַאמ ןיימ זדנוא וצ ןעמוק

 ןריולרַאפ טרָאד ןוא ָאטעג ןופ ןברוח םעד טבעלעגרעביא טרָאד ,קצָאסיװ ןייק ןפָאלעג

 רעקצַאסיוו ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז החפשמ ןייז טימ ןַאמצארק ריאמ .לשרעה ןוז רעזדנוא

 .ָאטעג

 ןבָאה סָאוו ,רענַאזיטרַאּפ ןופ ענָאז ַא ןיא ,ןיראה ךייט םענופ טייז רעטייווצ רעד רעביא

 ,רימ טימ ןוועג ןענעז סָאװ ,ןדיי עטלייצעג ןבָאה ,רעדלעוורוא עקימורא יד טשרעהַאב

 .הלפמ סרעלטיה ןעז וצ ןעוועג הכוז ןוא המחלמ עקידתועשר יד טבעלעגרעביא

 ךיז טימ ןגָארט וצ ,טבעלעגרעביא ןבָאה סָאוו עלַא יד ןופ בוח רעקילייה ַא זיא'ס

 .םשה-שודיק לע ןעמוקעגמוא ןענעז סָאװ ,תומשנ יד ןופ ןורכז םעד

 ףיט ןענעז סָאװ ,עטנַאקַאב ןוא עטנעָאנ ,םיבורק עקידנגלָאפ יד סיוא ָאד ןכער ךיא

 : ןורכז ןיימ ןיא טצירקעגנייא

 לסאכ ,ןַאמצַארק המחנ ,ןאמצארק לשרעה ,גרעברעבליז היתב ,גרעברעבליז השמ

 הרש ,רעטכַארט ןויצ-ןב ,ותחפשמו ןַאמצַארק ריאמ ,ןַאמצַארק עקטַאלז ,ןַאמצַארק

 הַאילָאטס ףסוי ,ותחפשמו רַאילָאטס יבצ ןב םהרבא ,רעטכַארט לשרעה ,רעטכַארט

 יָאטס הליב ,רַאילָאטס םייח ןב השמ ,רַאילָאטס ףסוי ןב םהרבא ,רַאילָאטס לחר-עינעה

 םייח ,רַאילָאטס בקעי ןב לכימ ,רַאילָאטס הקבר ,רַאילָאטס עשוהי ןב בקעי ,רַאיל

 -טָאג רדנס ,ראילָאטס בקעי ןב ןתנ ,רַאילָאטס איסאכ ,רַאילָאטס בקעי ןב עשוהי ,רַאילָאטס

 המלש ,לאיחי ןב םהרבא ,ותחפשמו בילטָאג לאיחי ,ותחפשמו בילטָאג ןורפע ,ותחפשמו ביל

 בוקיפ הכלמו ףסוי ,ותחפשמו יקסנאשילא ףסוי ,ותחפשמו םהרבא ןב דוד ,לאיחי ןב

 ,ד"יה .םתחפשמו

 יד ןופ ןורכז םעד דימת ףיוא ןטיילגַאב ןעקנעדעג ןופ בוח רעקילייה רעד לָאז

 עקינעי יד ךיוא ןוא ,ןרָאװעג טנָאמרעד ךוב םעד ןיא ןענעז סָאװ ,תושפנ ענעטינשרַאפ

 ןענעז ייז ןופ ליפ .ןרָאוועג טנָאמרעד טשינ החכיש בילוצ ןענעז סָאװ םישודק יד ןופ ןעמענ

 ןוא םיבורק ערעייז ןופ שטנעמ ןייק ןבילברַאפ טשינ זיא'ס זַא ,ןרָאװעג ןטינשרַאפ ױזַא

 זרעוו טיהעגּפָא ןורכיז רעייז לָאז .ןענָאמרעד זיא-טינ-ןעוו ייז ןלָאז עכלעוו ,עטנַאקַאב

 .לארשי ללכ םענעטינשרַאפ םעד ןופ ןייפ-ןורכיז םעניימעגלַא םעד ןיא

 יה .ב ,צ .1 .ת



 ןוקלאוו רדנס

 ןפיולטנא טנעקעג טלאוו ןעמ ןעוו

 רעד ןופ ךורבסיוא ןרַאפ ךָאװ א ,1941 ינוי ןט-15 ןופ גָאט םעד טוג קנעדעג'כ

 ןיא) סענעמַאזקע יד ןעגנַאגעגנָא ןענעז עלוש רעד ןיא .המחלמ רעשיטעיווַאס-שטייד

 -בָאגוצ טכוזעג ןוא ןיהַא ןוא רעהַא טעײמשעגמורַא ןבָאה ןדיי .("םימותי-תיב, ןקילָאמַא

 זיולב ןעמ טָאה ,טלָאצעג ןבָאה ןענַאגרָא-טכַאמ יד סָאװ ,טלַאהעג םענופ לייוו ,הסנרפ

 עסיוועג א טקרעמעג לטעטש ןיא ךיז טָאה ךָאד ןבעל טשינ רעבָצ .ןעּפישז טנָאקעג

 םישזער םעיינ םוצ טניווועגוצ ןיוש ךיז טָאה ןעמ .ןבעל םעניימעגלַא םעניא טעטיליבאטס

 ענױזַא ןוא טכַאמ ַאזַא : ןייז סע ןיוש ףרַאד ױזַא זַא ,קנַאדעג ןטימ ןעוועג םילשמ ןוא

 .רעבָאהטכַאמ

 עשטייד .רקפה ףיוא לטעטש סָאד ןזָאלעג רעבָאהטכַאמ יד ןבָאה ,ינוי ןט-22 םעד

 סָאװ יונעג טשינ ךָאנ ןסייוו רימ ןוא טנגעגמוא ןיא ןעוועשוב ןביוהעגנָא ןבָאה סרעילפ

 .ןענַאלּפָארע יד ןופ ןטיהוצסיוא ךיז ידכ ,דלַאוו ןיא טפיול ןעמ .טעשעג סע

 זיא סע .ןעמוק ןשטייד יד זַא ,רָאלק ןעוועג זיא ילוי שדוח ןופ גָאט ןטשרע םעד ןיא

 ןעיורפ .ךעלקעפ טימ םורַא ךיז ןגָארט ןדיי .רעטצניפ זיא לטעטש ןיא רעבָא ,טנווָא תבש

 .עיצַאקינומָאק ןייק ָאטשינ זיא סע רעבָא ,ןרָאפקעװַא ןלעוו ןטלָאװ עלַא .ןענייוו רעדניק ןוא

 רענייא שטָאכ לָאז; :קידנגָאז ,בוטש ןופ ןבירטעגסיורא שממ רעטָאפ ןיימ טָאה ךימ

 ."ןבעל ןביילב

 ,ןרָאפוצּפָא טייהנגעלעג ַא ףיוא טרַאוועג ןוא לַאזקָאװ ןפיוא ןסעזעג ךיא ןיב געט ייווצ

 קעווא ןענעז ןוא ,לַאזקָאװ ןרעביא ןעיירדמורַא ךיז ןוא ןעמוק ןגעלפ עטנַאקַאב רעקילדנעצ

 לייט ןטסערג םעד ייב .ןרָאפ וצ סָאװ טימ ןעוועג טשינ זיא'ס לייוו ,לטעטש ןיא קירוצ

 טלָאװ ןעמ ןעוו ...םייקו יח יירש ייג רעבָא ,לטעטש סָאד ןוָאלרַאפ טייקטיירג א ןעוועג זיא

 .ןבעל םייב ןבילבעג רעציװָארבמָאד רעקילדנעצ ךָאנ רעכיז ןטלָאװ ,ןפיולטנַא טנָאקעג ןַאד

 גנולעטשנייא יד ןטיבעג ךיז טָאה ,טנגעגמוא יד טצעזַאב ןבָאה ןשטייד יד תעב ,רעטעּפש

 ,ןגעקַאד .עקיזיר סיורג טימ ןדנוברַאפ ןעוועג ןיוש זיא ןיילַא סָאד לייוו ,ןפיולטנ;ז םצע םוצ

 -טרָאּפסנארט ןופ עגַארפ א זיולב ןעוועג סָאד זיא ,המחלמ רעד ןופ געט עטשרע ענעי ןיא

 יד רעדייא ךָאנ הטילש ןייז ןעמונעגרעביא טָאה םוקמוא ןופ לרוג רערעטיב רעד .ןעלטימ

 .הטילש רעייז ןעמונעגרעביא ןבָאה ןשטייד

 ןעמוקייב טנעקעג ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ סָאװ ,ןלַאפ ןעוועג ךיוא ןענעז'ס ,תמא |

 -עגטימ ןבָאה ןלַאפ יד ןיא .ןפָאלטנַא טשינ ךָאד ןענעז ,עיצַאקינומָאק ןופ ןטייקירעווש יד

 בייוו ,עילימַאפ רעד וצ טייקנדנובעגוצ סָאד : ש"בצ יוו ,תוביס ענעדישרַאפ ךס א טקריוו

 ןצנַאג ןייז ןסיגסיוא טשינ ררוצ רעד טעוו רשפא זַא ,גנונעפַָאה ןופ קנופ ַא ;רעדניק ןוא

 .תושפנ עקידלושמוא ףיוא ןרָאצ

 גנונעפָאה ןופ קנופ רענעי זַא ,ןזיוואב רעבָא ןבָאה ןשינעעשעג עקידרעטעפש יד

 ןיא שרַאמנײרַא ןשיטסירעלטיה ןופ געט עטשרע יד ןיא ןיוש ןשַאלעגסיוא ךיז טָאה

 .טייקכעלשטנעמ ןופ קנופ רעד ןשָאלעגסיוא ןעוועג הליחתכלמ ייז אב זיא'ס לייוו ,לטעטש
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 ואמצלאה לאלצב

 סעבאגפיוא עשידלעה ייווצ

 רעד ןופ ףוס םייב זיא ,דניק-רעטסעווש ןיימ ,ץישפיל למהרבא ןַאזיטרַאּפ רעד

 ןייק לָאטיּפש ַא ןיא טקישעגּפָא ןרָאװעג ןוא טנָארפ ןפיוא ןרָאװעג טעדנּוװרַאפ המחלמ

 ךיא ןוא ,ןפָארטעג טרָאד קילעפוצ ךיז ןבָאה רימ .ןענופעג ןַאד ךיז בָאה ךיא וו .וועשיביּוק

 ָאטעג ןגעוו ןעגנולייצרעד ענייז טרעהעגסיוא ןוא טעב ןייז ייב גנַאל-ןהעש ןסעזעגּפָא ןיב

 ןופ ןטקַא-המקנ ןוא ןפמַאק עשיָארעה יד ןגעוו ךיוא יוו ,תוגירה עמַאזיורג יד ןגעוו ןוא

 .רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 ןיימ ןיא טצירקעגנייא לעיצעפס ךיז ןבָאה ןעגנולייצרעד ענייז ןופ ןדָאזיפע ייווצ

 .ןורכז

 ןלָאז ןעגנומענרעטנוא עלעירטסודניא עלַא זַא ,רַאפרעד טגרָאזעג ןבָאה ןשטייד יד

 ןבָאה טנגעגמוא ןוא ץיװָארבמָאד ןיא ןקירבַאפ-ץלָאה עלַא .סייררעביא ןָא ןרינָאיצקנופ

 -סעווש ןיימ ןענַאוו ןופ ,עליב ףרָאד ןיא קירבַאפ יד ."ערַאּפ רעלופ רעד ףיוא, טעברַאעג

 רעקידנעטש ןיא ןוא גנוגעוואב רעקידנעטש ןיא ןעוועג זיא ,טמַאטשעג טָאה דניק-רעט

 טעברַאעגסױא ןוא יור ןופ סַאּפַאז רעסיורג ַא ןענופעג ךיז טָאה טרָאד לייוו ,גנוכאווַאב

 םענעי ןיא גנוטײל-רענַאזיטרַאּפ יד .דנַאלשטייד ןייק ןקיש טגעלפ ןעמ סָאװ ,ץליהעג

 טגיילעגפיורַא טָאה ןוא גנומענרעטנוא עקיזָאד יד ןטכינרַאפ וצ ןסָאלשַאב טָאה ,ןָאיַאר

 .ץישפיל למהרבא ףיוא עבַאגפיוא עקיזָאד יד

 ,קירבַאֿפ רעד םורַא ןיילַא רענייא טרעיזלעג למהרבא טָאה געט ייווצ ןוא טכענ יירד

 טשרעוצ .עיצקַא-שזַאטָאבַאס יד ןריפוצסיוא טייהנגעלעג יד ןעמוקעגרעטנוא םיא זיא סע זיב
 קחרמ א ףיוא ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,ץליהעג טימ ץַאלּפ םעד ןדנוצעגרעטנוא רע טָאה
 -צברַא ,ןעמרַאדנַאשז עשטייד יד ןעוו .אפוג קַאטרַאט םענופ רעטעמ טרעדנוה רָאּפ ַא ןופ
 ןטימ ןעמונרַאּפ ןעוועג ןענעז ןוא ץַאלּפ םעד וצ ןפרָאװעג ךיז ןבָאה ,עטלעטשעגנָא ןוא רעט
 -כרוד ךיז טָאה רע :המוהמ יד טצונעגסיוא למהרבא טָאה ,הפירש יד טרָאד ןריזילַאקָאל
 ןסָאטש יד רעטרע עכעלטע ןיא ןדנוצעגרעטנוא ןוא קַאטרַאט םוצ זיב טלגנעלשעג

 .ךיור ןטימ קעװַא זיא ,םורַא ןעוועג זיא סָאװ םעלַא טימ קירבאפ עצנַאג יד .רעטערב

 טימ ןרָאװעג טרעַאב ץישפיל למהרבא זיא "טעברַא לקיטש ןטַאלג, ןקיזָאד םעד רַאפ

 יד ןופ המישר רעד ןיא ןרָאװעג טנכייצרַאפ ןוא בַאטש-רענַאזיטרַאּפ ןופ גנונעכייצסיוא ןַא
 םיא ןעמ טָאה ןָא טלָאמעד ןופ .טנַאּפוקַא ןשטייד ןגעק רעפמעק-רענַאזיטרַאּפ עשיָארעה

 םיא ףיוא טגיילעגפיורַא ןוא סעיצקנופ עכעלטרָאװטנַארַאפ ענעדישרַאפ טױרטרַאפנָא

 .סעבַאגפיוא עלעיצעפס

 -סינומָאק רעשיליופ רעד ןופ רעריפ םעד ןטיילגַאב : ןעוועג זיא עבַאגפיוא ַאזַא ענייא

 .עווקסַאמ ןייק געוו ןייז ףיוא ,ַאקלומָאג וואלסידלַאוו ,עיצאזינַאגרַא-ספמַאק רעשיט

 ייטראפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ רַאטערקעס-לַארענעג רעקידרעטעפש רעד .אקלומַאג .וו

 ענעדישרַאפ ךרוד -- עשרַאוו ןופ ןרָאװעג טכַארבעג ןַאד זיא ,ןליופ ןקידהמחלמכָאנ ןיא
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 ךיז טָאה'ס רעכלעוו ןיא ,טייהנייא-רענַאזיטרַאפ רעשיסור רעד ןיא -- ןגעוומוא ןוא ןגעוו

 טגיילעגפיורַא זיא טייהנייא רעקיזָאד רעד ןופ טפַאשרעריפנָא רעד ףיוא .למהרבא ןענופעג

 ןענופעג ךיז טָאה סָאװ ,םָארדָארעַא םוצ ןַאקלומָאג .וו ןלעטשוצוצ תוירחַא יד ןרָאװעג

 טָאה'ס ּוװ ,דלַאװ א ןופ ןשינעפיט יד ןיא ,רעטעמָאליק קילדנעצ רָאּפ א ןופ קחרמ ַא ףיוא

 א וצ עווקסַאמ ןייק ןעגנערב טפרַאדעג םיא טָאה סָאוו ,ןַאלּפָארע ןַא טרַאוועג םיא ףיוא

 ענָאז א ךרוד טריפעג טָאה םָארדָארעַא םוצ געוו רעד .ןילַאטס .וו .י טימ שינעגעגַאב

 ןופ גנוגעוואב רעד ףיוא טרעיולעג לעיצעּפס טָאה סָאװ .רעטילימ שישטייד טימ טצעזַאב

 ןסײרכרודַא :תורירב ייווצ טַאהעג טָאה טּפַאשרעריפנָא-רענַאזיטרַאּפ יד .רענַאזיטרַאּפ

 .רעטיילגַאב ןייא טימ ןַאקלומָאג .וו ןעלגומשכרוד רעדָא ,חוכ ןסיורג א טימ ךיז

 זיא עבַאגפיוא עקיזָאד יד ןוא ,הרירב עטייווצ יד ןעמענוצנָא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא'ס

 !תומילשב טריפעגסיוא עבַאגפיוא יד טָאה רע .ץישפיל למהרבא ןרָאװעג טיורטרַאפנָא

 ןאמראב ןויצנב

 דנאלסור רעביא ןקעטשירעדנאוו ןטימ

 ןקעטש"רעדנַאװ םעד ןעמענ טזומעג בָאה'כ ןעוו .ןעוועג טלַא ךיא ןיב רָאי ןצכעז זיולב =

 ןעוועג זיא סָאד .ץיווָארבמָאד לטעטש-טרובעג ןיימ קיבייא ףיוא ןזָאלרַאפ ןוא טנַאה ןיא

 רעשיטעיווַאס-שטייד רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ ךַאוו א ,רָאי 1941 ינוי ןט-28 םעד קיטנוז

 | | .המחלמ

 ןָאלַאשט וצ ןָאלַאשע ןופ

 רעד .יירעקעב סעילטעּפ ןיא טעברַאעג ךָאנ ךיא בָאה (תבש) רעירפ גָאט ַא טימ

 םהרבא ןעוועג זיא ,טכאמ רעשיטעיווָאס רעד ןופ דָאירעּפ ןיא יירעקעב רעד ןופ רעטייל

 ךיוא ןבָאה רימ טימ ןעמַאזוצ ןוא ,רעטעברַא ןַא ןעוועג טרָאד ןיב ךיא .ןייטשלעגיפ

 | .ןוז ןייז ןוא עילטעפ טעברַאעג

 ןוא יירעקעב ןיא ןפָאלעגניירא םיצולפ עמַאמ ןיימ זיא ,גָאטימ ךָאנ ,תבש םענעי

 רעביא ."ךיז ןקַאּפ טיילעגנוי עלַא ,ןברוח רעסיורג ַא זיא'ס ,םייהַא ךיג םוק, : ןפורעגסיוא

 שטייד רעד ,ןעמ טוט סָאוו -- :ןגירשעג ןוא טנייוועג ,ןשטנעמ ןפָאלעגמורַא ןענעז ןסַאג יד

 ! ענרַאס ןעמונרַאפ ןיוש טָאה

 טגנַאלרעד ךיז רשא רעדורב רערעטלע ןיימ ןוא ךיא בָאה ,רעגײזַא 12 ,טכַאנ-וצ-תבש

 טימ טעוועקיפעגנָא ,ןענָאגַאװ ייווצ ןענַאטשעג טרָאד ןענעז סע .עיצַאטס-ןאב רעד וצ

 עכלעוו ,ןטסינומָאק עקידלטעטש עוויטקַא ןוא עטמאַאב עשיטעיווָאס בור סָאד -- ןשטנעמ

 ןענעז זדנוא ץוח א .דנַאלסור ףיט ןיא ןריאוקַאווע וצ ןסָאלשַאב טָאה טכַאמ עקיטרָא יד



 205 דנַאלסור רעביא ןקעטשירעדנַאוו ןטימ

 ןייק ןעוועג טשינ ןיוש זיא'ס ןעמעוו רַאּפ ,טיילעגנוי עשידיי רעקילדנעצ ןעוועג טרָאד
 ןזָאל ךיז ןסָאלשַאב ןבָאה טיילעגנוי עקיזָאד יד ןופ לייט רעסיורג ַא .ןענָאגַאוו יד ןיא ץַאלּפ

 ךָאנ עיצאטס רעד וצ טריפעגוצ םיצולפ ןעמ טָאה ןגרַאמירפ ןפיוא .ןיירַא געוו ןיא סופוצ

 ןשטנעמ טימ טליפעגסיוא ךיז ייז ןבָאה סעדנוקעס עטלייצעג ןיא ןוא ןענָאגַאוו עקידייל ייווצ

 ןַארַאפ זיא םורָא ױזַא ,ןָאזרעּפ 50 ךרעב ןעוועג ןענעז ןענָאגַאװ 4 יד ןופ םענייא ןדעי ןיא

 ןפיוא טזָאלעג ןַאד ךיז ןבָאה תושפנ עשידיי רעציװָארבמָאד 200 ךרעב זַא טנורג ַא

 .שטייד ןופ קידנפיולטנַא ,געוו-רעדנַאװ

 ןוא ויטָאמָאקָאל א טעפעשטעגוצ ןעמ טָאה ,גָאטימרַאפ רעגייזא ףלע םורַא ,קיטנוז

 עקידנביילברַאפ יד ןופ ןייוועג רעד .טרָא ןופ ןריר ןעמונעג טָאה ןָאלַאשע רעזדנוא

 ןיימ :ךעלביירשַאבמוא ןעוועג זיא ,עמַאמ-עטַאט ערעטלע בור סָאד ,רעדילגטימ-החּפשמ

 ןגירשעג ןוא ּפָאק ןופ רָאה יד ןסירעג טָאה ,ןָאלַאשע ןקידנרָאפ םעד ןפָאלעגכָאנ זיא עמַאמ

 ייב קרַאטש טּפַאכעגנָא ךימ טָאה רשֶא רעדורב ןיימ רעבָא .ןביילברַאפ לָאז ךיא זַא ,רימ וצ

 עיצאטס רעד ןופ טרעטייוורעד ךיז טָאה ןָאלַאשע רעד זיב ןזָאלעגּפָא טשינ ןוא טנעה יד

 ,גנַאג ןלופ ןיא ןיירַָא זיא ןוא

 -עיב, טימ ןענָאגַאװ ךָאנ טעפעשטעגוצ ןָאלַאשע רעזדנוא וצ ןעמ טָאה ענרַאס ןיא

 יד .וועיק ךָאנ טעטכירעג זדנוא טָאה ןעמ ןוא ךעלטעטש עקימורַא יד ןופ "סעצנעשז

 -- "סעיקינטאילעיט, ןעוועג ךיוא ןענעז ,ערעזדנוא יוו יוזַא ,ןענָאגַאװ ענעבעגעגוצ

 םעד ןטירשעגרעביא ןבָאה רימ ןעוו .קנעב ןָא ןוא עקידורב ,תומהב ןריפ םוצ ןענָאגאוו

 טערט יימרא עטיור יד -- :טהנעטעג ןשטנעמ ןבָאה ,ץענערג ןשיסור-שיליופ ןקילָאמַא

 טעװ סע :ןטערטּפָא טשינ רעמ ןיוש יז טעוו ןענַאד ןופ ןוא ,ץענערג ןטלַא םוצ זיב ּפָא

 .ןענעז "געט רָאּפ, יד טָא .םייה רעד ןיא ןייז קירוצ ןלעוו רימ ןוא געט רָאּפ ַא ןעמענ

 עגנַאל ןיא םישדח יד ,םישדח ןיא ןכָאװ יד ,ןכָאװ ןיא ןרָאװעג טלדנַאווראפ רעטעפש

 .ןרָאי עקידמירוסי

 םעד ןזָאלרַאפ וועיק ןיא ןלָאז רימ ןטַארעג ןבָאה עקידנרָאפטימ ערעזדנוא ןופ לייט ַא

 רעטעּפש ןכָאװ יירד טימ) ןָאטעג טשינ סָאד רימ ןבָאה לזמ םוצ .ןביילברַאפ אד ןוא ןָאלַאשע

 יב ןָאלַאשע רעזדנוא טימ ןרָאפרעד ןענעז רימ ןוא (וועיק ןעמונרַאפ ןשטייד יד ןבָאה

 זָאכלָאק ַא ןיא ןרָאװעג טריפעגרעבירַא ןענעז רעציװָארבמָאד יד ןופ לייט א .עוואטלָאּפ

 ןרָאװעג טקישעג ןענעז ןָאזרעּפ 30 א ךָאנ ןוא רעדורב ןיימ טימ ךיא .עװאטלָאּפ ןבעל

 רָאּפ א טעברַאעג ןבָאה רימ וו ,אראזנעסיַאוָאנ טָאטש רעד ייב זָאכלָאק ןרעטייוו ַא ןיא

 קינעשטעיּפ לטנעי ןוא עקלימ ךיוא יוו ,רשָא רעדורב ןיימ ןוא ךיא בָאה םעדכָאנ .ןכָאװ

 +רעבירַא ךיז ןבָאה ןעמַאזוצ עלַא רימ -- רעשומ עקטַאלז ןוא לגייפ .(רעטכעט סבר םעד)

 ןוא יורפ ןייז טימ ןאמשיפ לאיחי ןפָארטעג רימ ןבָאה טרָאד .ןיירַא טָאטש ןיא ןגיוצעג

 -- עקירעביא עלַא ןוא ,לָאטיּפש ַא ןיא טעברַאעג ןבָאה לגייפ ןוא לטנעי .קירב עקטַאלז

 רשא רעדורב ןיימ ןעמ טָאה רעטעפש ןכָאװ ייווצ טימ .רענעגעוו ןופ קירבַאפ א ןיא

  .רעמַאזנייא ןַא ןבילבעג ךיא ןיב ןַאד ןופ ןוא ײמרַא רעד ןיא טריזיליבָאמ

 ןעמונעג טָאה ןעמ ןוא ,סיורָאפ טקורעג ךיז יימרַא עשישטייד יד טָאה לייוורעד

 טקידנעטשרַאֿפ ךיז בָאה ךיא .עוואטלָאּפ וצ ךיז ןרעטנענרעד סנטסָאּפרָאפ עריא זַא ,ןסעומש
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 ןָאלַאשע ןַא טּפַאנשרעד ןבָאה רימ ,ןזַאכלָאק עקימורַא יד ןופ רעציווַארבמַאד עכעלטע טימ

 -רעביא ךיז רימ ןבָאה טרָאד .ווַאקספ ןייק טגנַאלרעד ךיז ןבָאה ןוא םורד ףיוא טייג סָאװ

 -ענלַארענימ זיב ןרָאפרעד ןוא זַאקוואק ףיוא ןעגנַאגעג זיא סָאװ ןָאלַאשע ןַא ףיוא טצעזעג

 עקימורַא יד ןיא טעברַא ףיוא טקישעגרעדנַאנופ ןוא ןטלַאהעגנייא זדנוא טָאה ןעמ .ידָאװ

 ןבָאה סָאװ ,רענעמ יד טריזיליבָאמ רעדיוו ןעמ טָאה רעטעּפש ןכָאװ ייווצ טימ .ןזָאכלָאק

 ןופ ןוז) סַארַאק סניזוק ייווצ ןבילברַאפ טרָאד ןענעז רימ טימ .טריאוקַאווע זדנוא טימ ךיז

 ,דניק לציפ א טימ ןַאמשיפ יורפ יד ךיוא יוו ,(עּפורק ןופ סעילַאװָאק-רעדירב ייווצ יד

 .רעשומ עקטַאלז ןוא יקצולס עקטַאלז ,קינעשטעיפ עקלימ

 ןרעטנענרעד ןשטייד יד זַא ,ןעגנַאלק טיירפשרַאפ ךיז ןבָאה רעטעפש םישדח ייווצ טימ

 טדערעגפיונוצ ךיז ןבָאה רעציװָארבמָאד עטנָאמרעדנביוא עלַא יד .ןָאיאר רעזדנוא וצ ךיז

 ײצילָאּפ יד טָאה לַאזקָאװ ןפיוא רעבָא .רעטייוו ןרעדנַאוו ןוא לַאזקָאװ ןפיוא ןפערט וצ

 יד זדנוא ייב ןעמונעגוצ ןוא (סַארַאק סניזוק ייווצ יד ןוא רימ) .רענעמ יד ןטלַאהרַאּפ

 רָאּפ א טרַאוועג זדנוא ףיוא ןבָאה ןעיורפ יד .ןפיולטנַא ןענָאק טשינ ןלָאז רימ ןטרָאּפסַאּפ

 ןטלַאהפיוא טזומעג ךיז ןבָאה ,"רענעמ, יד ,רימ .רעטייוו ןרָאפעג ןיילַא ןענעז ןוא געט

 ןַאלּפ רעזדנוא .ןפיולטנַא וצ ןעגנולעג זדנוא זיא םעדכָאנ ןוא ,ץאלפ ןפיוא טייצ שדוח א

 -לטימ ןייק ןעגנַאלרעד ךיז ןוא םי ןשיפסַאק םעד רעביא ךיז ןּפַאכרעבירַא -- ןעוועג זיא

 רעכיז ןשטייד יד ןלעוו ןיהַא ןוא טלעוו-קע ןיוש זיא טרָאד זַא ,טסעומשעג טָאה ןעמ .עיזַא

 רעבָא .ןעגנאגרעד טשינ ןשטייד יד ןיהַא עקַאט ןענעז קילג רעזדנוא וצ .ןייגרעד טשינ

 ןבָאה ןדיי ךס א .טלעוו-קע טשינ ךָאנ זיא טרָאד זַא טגייצרעביא רעהכַאנ ךיז ןבָאה רימ

 עיסרעפ ךרוד ,ײמרַא-סרעדנַָא רעשיליופ רעד טימ ,ןעמוקַאבסיורַא טרָאד ןופ רעטעפש ךיז

 .לארשי-ץרא ןייק

 ערַאכוב ייב זָאכלָאק 8 ןיא

 ןייק זַאקוואק ןופ טגנַאלרעד ךיז ןבָאה רימ זיב שדוח א יו רעמ ןעמונעג טָאה'ס

 ַא ןיא ןטעברַא טקישעג זדנוא טָאה ןעמ .ערַאכוב ןיא ןטלַאהרַאפ ךיז ןוא ,ןַאטסיקעבזוא

 זענעז ןעגנוגנידַאב-סגנוניווו ערעזדנוא .רענענַאטשעגּפָא ןַא ןוא רעמערָא ןַא -- זָאכלָאק

 ןטעברַא רעבָא .ןטלַאהרעד וצ המשנ יד םיוק -- ןסע סָאד ןוא ,עכעלגערטרעדמוא ןעוועג

 טשינ טעמכ ןענעז רענעמ עגנוי ןייק .טעפש רָאג זיב גנַאגפיוא-ןוז ןופ טזומעג ןעמ טָאה

 עקידנסקַאװרעטנוא יירד יד ,רימ ןוא -- ןטנָארפ יד ףיוא ןעוועג ןענעז ייז -- ןעוועג

 ןיא ןטעברַא עשירעליבסנַאמ ערעווש עלַא ןליפסיוא טפרַאדעג ןבָאה ,ךעלגניי עשידיי

 ןהנעטניירַא זדנוא ןוא גָאט ןדעי טעמכ טגעלפ ,זָאכלָאק ןופ רעציזרָאפ רעד .זָאכלָאק

 דנַאברַאפ-ןטעיװָאס ןיא זדנוא ייב זא ,שטָאכ ריא טסייוו יצ, : ןגָאז יוזא ןוא הרות סנילַאטס

 ןופ ,רימ ,*! טשינ טסע רעד ,טשינ טעברַא סע רעוו -- טָאבעג סנילַאטס ּפָא רימ ןטיה

 רעבָא :טָאבעג םעד ןופ טפלעה עטשרע יד טיהעגּפָא קידנעטשלופ ןבָאה ,טייז רעזדנוא

 -- טָאבעג ןופ לייט ןטייווצ םעד טריזילעטַאגַאב טָאה ,זָאכלָאק ןופ רעציזרָאפ רעד ,רע

 ...זבעגעג טשינ זדנוא רע טָאה ןסע ןייק

 זיא זָאכלָאק ןיא טשרעהעג טָאה סָאװ רעגנוה ןוא ץומש םעד ןופ טַאטלוזער סלַא
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 ןענעז ךעלגניי רעפורק יד ןופ רענייא ןוא ךיא .עימעדיּפע-סופיט ַא ןכָארבעגסיױא טרָאד

 ןיא ןעמונעג ןדייב זדנוא טָאה ןעמ ןוא עימעדיפע רעד ןופ ןרָאװעג ןפָארטעג ךיוא

 ןעגנורפשעג רימ ייב זיא רוטַארעּפמעט יד ןוא טרעביפעג קרַאטש רעייז בָאה ךיא .לָאטיּפש

 ,לָאטיּפש ןיא רענעגָאלשעגרעדינ ןוא רעמַאזנייא ןַא ןגעלעג ןיב ךיא .דארג 40 רעביא זיב

 ךיז ןָאק ןעמ ןעמעוו ראפ םענייק קידנבָאה טשינ ןוא טרָאוו-טסיירט ןייק קידנרעה טשינ

 אקווד זַא ,טשינ רעדנגוו ןייק רעבירעד זיא'ס .ןדערּפָארַא ןצרַאה ןופ ןטנעמָאמ עניוזַא ןיא

 עכעלנייפ א טּפַאכעגמורַא רימ טָאה ,לָאטיּפש ןיא ןגעלעג ןיב'כ סָאװ ,געט ענעי ןיא

 ןשינעבעלרעביא טרעטנָאלּפעג ךיז ןבָאה ּפָאק ןטציהעצ ןיימ ןיא ןוא ,םייהַא טפַאשקנעב

 .ץיווארבמָאד ןיא ןרָאידרעדניק ענעפַאלרַאפ יד ןופ תונורכז ןוא

 ןקיטשרענָאד רעדָא ןקידקיטנָאמ א ףיוא ןגָארטרַאפ םיורט רעד ךימ טָאה לֶאמנייא

 השמ ןטַאט ןיימ טימ טרעדיולפעג טייצ ערעגנעל ַא בָאה'כ ןוא ,ץיװָארבמָאד ןיא דירַצי

 רעדער ךס ַא טפיוקרַאפ "גָאט-םענעי, אקווד טָאה רעכלעוו ,ךַאמלעטס רעד -- ה"ע ןאמראב

 -תשמ, ייב ,םיורט זיא ,ןענופעג ךיז ךיא בָאה לָאמ טייווצ א .ןוידפ ןטוג א טַאהעג ןוא

 יד; ןפורעג ךיוא יבר ןבלעז םעד ןעמ טָאה "ונבר-השמ, ץוח א .רדח ןיא "ונבר

 םענרעצליה ַא ןצונ רע טגעלפ קישטנַאק םענרעדעל א טָאטשנָא לייוו ,"עקלַאשטַאק

 -עגניירַא ןוא ,םכח-דימלת א ,דיי רערעייט ַא ןעוועג זיא רע .(עקלַאשטַאק ַא) ץלָאהרעגלַאוו

 ,םעניימ םיורט םענעי ןיא .ןענעק סעפע ןלָאז םידימלת ענייז זַא ,ןבעל ןצנַאג םעד טגייל

 -- :טלמרומ ןוא עקלַאשטַאק רעד טימ רימ טעכרוטש יבר רעד יװ ,ןעזעג םיא ךיא בָאה

 םיורט ןיימ ךימ טָאה ,לָאמ רעדנַא ןַא ..ןענרעל טשינ טסליוו וד ,שטַאגנוי-ץעגייש

 בָאה ןוא .טנרעלעג בָאה ךיא ּוװ .עלושד"תוברת, רעקילָאמַא רעד ןיא ןגָארטעגרעבירש

 סע ןעוו ,ןדנווושראפ זיא םיורט ןיימ .רערעל יד ןוא רעליש-םירבח עניימ רעדיוו ןעזעג

 וצ ךיז ןוא ,זָאנ ץיפש ןפיוא ןלירב עסיורג יד טימ עיצנָאמ סַאלק ןיא ןיירַא םיצולפ זיא

 ךל -- טשינ ביוא ,(דומיל-רכש םעד טניימעג) טכַארבעג וטסָאה טלעג -- : ןפורעגנָא רימ

 ...התיבה

 ,ןמיס רעטלוב 8 ןעוועג סָאד זיא ,טזָאלרַאפ רימ ןבָאה לֶאטיפש ןיא ןרַאמשָאק יד ןעוו

 לָאטיּפש ןופ ןבירשעגסיוא רימ ןעמ טָאה םעד טימ ךיילגוצ .ןלַאפעג רימ ייב זיא ץיה יד זַא

 ןיימ יינספיוא טקעוועגפיוא ןבָאה תומולח-ץיה יד רעבָא .זָאכלָאק ןיא טקישעגקירוצ ןוא

 ןעמיורט רָאװ רעד ףיוא ךיוא רָאנ ,ףָאלש ןיא רָאנ טשינ ךיא געלפ ןָא ןַאד ןופ ןוא ,ןורכז

 גנוניישרעד רעדָא שינעעשעג עדעי .ץיװָארבמָאד ןיא ןבעל-רעגייטש םעד ןגעוו טפָא רָאג

 ןצנעצסענימער עשיגָאלאנא ןקעוורעד רימ ייב טגעלפ ,זָאכלָאק ןיא ןבעל ןקיטציא ןיימ ןיא

 .ץיווָארבָאד ןיא טייהנעגנַאגראפ רעד ןופ

 ןיא קירוצ לָאטיּפש ןופ טפעלשרעד ךיז ,רעטכַאװשעגּפָא ןוא רעקנַארק ַא ,בָאה'כ ןעוו

 טרעיודעג סָאד טָאה רימ ייב רעבָא ,גנַאג רעטעמָאליק 2 זיולב ןעוועג זיא'ס) זָאכלָאק

 רַאפ רָאנ טלייטעגוצ טרעוו ןסע סָאד זַא ,טקעלּפטנַא רימ ייב ךיז טָאה -- (העש 4 רעביא

 חוכ ןייק בָאה ךיא יװ תויה .טעברַא רעד וצ סױרַא ןעייג סָאװ רעניזװנײאיזָאכלָאק יד

 ,גרַאװנסע ןייק טלייטעגוצ ןעמוקַאב טשינ ךיא בָאה -- טעברַא רעד וצ ןייגסיורַא טַאהעג

 עכַאפנייא יד רעבָא .רעגנוה ןקידנעטשלופ ףיוא טלעטשעגסיוא ןעוועג ןיב'כ זַא םורַא יוזא
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 ,(קסוָארטעּפָארּפעינד ןופ עטריאוקַאווע ,תוחפשמ עשידיי 5 לעיצעפס) רעניווונייא-זָאכלָאק

 .םישדח רָאּפ א ןטלַאהעגסיוא ךימ ןבָאה ןוא לרוג ןיימ טימ טריסערעטניארַאפ ךיז ןבָאה

 טנָאקעג טשינ .טסבלעז רעגנוה רעייז ןבָאה סעיצַאר-זייפש עטלייטעגוצ יד סָאװ םעד ץֶארט

 -ספליה רעשינַאטנַאפס רעסיורג רעד ןָא טנָאמרעד ךיז ךיא בָאה געט ענעי ןיא .ןליטש

 -עקלעפַאב רעשידיי רעציװָארבמָאד רעד ןופ ןחירק עלא טּפַאכעגמורַצ טָאה סָאוװ ;עיצקַא

 ,עזָאלמייה עשיליופ ןוא עשידיי ןופ עילַאווכ יד לטעטש ןיא ןעגנַאגעגכרוד זיא'ס ןעוו ,גנור

 קאז-יורטש ַא ףיוא םָאזנייא קידנגיל .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןכָאנ

 ענעי ןיא ךיא בָאה ,ןאטסיקעבזוא ןטייוו ןיא ּווו-ץעגרע ,"עקטיביק, רערעטצניפ ַא ןיא

 -שטנעמ ןופ ליפעג סָאד זיא ךעלפיירגַאבמוא ןוא סיורג :טכַארטעג לֶאמנייא טשינ געט

 -טכַאמ ןופ ץעזעג סאד זיא ךעלדנעטשרַאפמוא ןוא ןיילק רעבָא ,טעטירַאדילָאס רעכעל

 1939 רעבמעטפעס ןופ דליב סָאד יינספיוא טקעלּפטנַא ךיז טָאה ןגיוא עניימ רַאפ .יירעבָאה

 סָאד טצעזַאב ןבָאה יימרַא-סגנואיירפאב רעשיטעיווָאס רעד ןופ ןפורט יד ןעוו ,רָאי

 רעשידיי רעד ןופ ןזיירק עלַא טעמכ טּפַאכעגמורַא טָאה "הלודג ןוא החמש, ןעוו -- לטעטש

 ןבָאה ,ערַאכוב ייב זָאכלָאק םעד ןיא רעקירעגנוה ןוא ,רעקנַארק ַא קידנגיל .גנורעקלעפַאב

 רעכעלשטנעמ ןופ הנידמ רעד זגעוו ,ןזארפ ענייש יד טכליהעגּפָא ןרעיוא עניימ ןיא

 ןפיוא רעירפ רָאי 2 זיולב טימ טרעהעג בָאה'כ עכלעוו ,טפַאשביל ןוא טייהכיילג ,טייהיירפ

 ןיימ ףיוא ןוא .ןרַאסימָאק עשיטילָאּפ עשיטעיווָאס יד ןופ ,ץַאלּפ-קרַאמ רעציווַארבמָאד

 ךָאנ ןוא רעכעלנייפ ךָאנ ןרָאװעג רימ זיא המשנ רעקיטעמוא ןוא רעטקיטייוועצ

 ...רעקירעיורט

 יימרַא רעשיטעיווָאס רעד ןיא

 ךיא בָאה ,קנערק ןיימ ךָאנ טקיווקרעד ןוא טורעגסיוא לסיב ַא ךיז בָאה'כ ןעוו םעדכָאנ

 ןוא טכַאמ רעשירעטילימ רעד וצ ןדלָאמעג ךיז בָאה'כ .ץַאלּפ םעד ןזָאלרַאפ ןסָאלשַאב

 ןעמ ןעוו רעבָא .ןשטייד יד ןגעק טנָארפ ןפיוא ןפמעק ןייג קיליוויירפ ליוו'כ זַא ,טגָאזעג

 ןיימ זַא ,ןזיונעגסיורַא ךיז טָאה ,עיסימָאק רעשיניצידעמ א וצ טלעטשעגוצ רימ טָאה

 -טשינ ןופ ןלָאװשעג ןעוועג ןיב'כ) דנַאטשוצ-ןדילַאװניא ןַא זיא דנַאטשוציטנוזעג

 רעוויטקַא וצ ןרעוו ןעמונעג טשינ ןָאק'כ זַא ,םורַא ױזַא -- (םערָא-טולב ןוא גנורענרעד

 רעד וצ ןדלָאמעג רעדיוו ךיז ךיא בָאה רעטעּפש ןכָאװ רָאּפ א טימ .טסניד רעשירעטילימ

 רעד ןיא ןריזיליבָאמ ךימ לָאז ןעמ טרעדָאפעג לָאמַא רעדיוו ןוא טכַאמ רעשירעטילימ

 ןייא טקיליװַאב רימ טָאה ןעמ ןוא ,ןבעגכָאנ טלָאװעג טשינ ךיא בָאה לָאמ סָאד .יימרַא

 ןרָאװעג טקישעג ךיא ןיב ערַאכוב ןופ .ײמרַא-סטעברַא רעשירעטילימ רעד ןיא ןרעדילג

 .עווקסַאמ ןבענ קירבַאפ רעשירעטילימ א ןיא ןטעברַא

 ,םורַא ױזַא .רעטוג א ןסע סָאד ןוא ,עגנירג ַא ןעוועג זיא קירבַאפ רעד ןיא טעברַא יד

 -טנוזעג ןיימ ןעוו .טקרַאטשעג ךיז בָאה'כ ןוא תוחוכ עניימ וצ טרעקעגמוא ךיז ךיא בָאה

 ןעמ טָאה ,טנוזעג קידנעטשלופ טליפרעד ךיז בָאה'כ ןוא טרעסעברַאפ ךיז טָאה דנַאטשוצ

 .ןּפורג-ספמַאק עוויטקַא ןדליבסיוא רַאפ רעגַאל ןשירעטילימ ַא ןיא טקישעגרעביא ךימ

 ךיז טָאה סָאװ ,טייהנייא-ספמאק ַא ןיא טרעדילגעגנייא ךימ ןעמ טָאה םישדח יירד ךָאנ
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 עשיטעיווָאס יד ןעוו ,1944 ןופ ביוהנָא ןיא ןעוועג זיא סָאד .דארגנינעל ןיא טרימרָאפ

 .דַארגנינעל ףיוא עדַאקָאלב עגנַאל יד ןכערבכרוד ןסָאלשַאב טָאה ײמרַא

 ײמרַא רעשיטעיווָאס רעד ןופ סעיצַארעּפָא-ספמַאק ייר א ןיא ןעמונעגלייטנָא בָאה'כ

 ןרָאװעג ןכָארבעגכרוד זיא'ס יוו םעדכָאנ טינשּפָא-טנָארפ ןקידברעמ-ןופצ םעד סיוא-גנעל

 ןיא ןבילברַאפ ךיא ןיב ,המחלמ רעד ןופ עדנע רעד ךָאנ .דַארגנינעל ףיוא עדַאקָאלב יד

 ,ײמרַא רעד ןופ ןעיירפאב ןכָאנ .1947 רָאי ןזיב (דנַאלטסע ןיא) ײמרַא רעשיטעיווָאס רעד

 .ןליופ ןייק טנַאירטַאּפער רעשיליופ סלַא טגנַאלרעד ךיז ךיא בָאה

 ...םייחַא רָאפ ךיא

 יאמ) לארשי-ץרא ןיא המחלמ"סגנואיירפאב עשידיי יד ןכָארבעגסיױא זיא'ס ןעוו

 ךיז ךיא בָאה קילעפוצ רָאג .(ןליופ) ןישטעשטש ןיא ןענופעג ךיז ךיא בָאה 8

 -טנָארפ ןוא רענַאזיטרַאּפ עשידיי ןופ עיצַאזיליבָאמ רעוויטַאריפסנָאק ַא ןגעוו טסּווורעד

 ןופ ןעייר יד ןיא ףמַאק םוצ -- עּפָארײא ןיא המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ רעפמעק

 םעד ןיא ןעמענלייטנָא טייקטיירג ןיימ ןדלָאמעג ךיילג בָאה'כ .ײמרַא רעקידלארשי רעד

 .לארשי ןייק ןעמוקעגנָא ךיא ןיב םורַא טייצ רעצרוק א ןיא ןוא ,ףמַאק ןקיזָאד

 -יולטנַא ,ץיווָארבמָאד ןיא טנַאה ןיא ןעמענ טזומעג בָאה'כ סָאװ ןקעטש-רעדנַאוו םעד

 -ניירא רָאי-ערעװש-עטכעלש 7 ךָאנ ךיא בָאה -- ,רָאי 1941 ינוי ןיא ןשטייד יד ןופ קידנפ

 ,הנידמ רעשידיי רעקידנעטשבלעז ַא ןופ סעגערב יד ייּב ,םי ןופ זשינעפיט יד ןיא ןפרַאוועג

 ..ןפרַאדַאב טשינ רעמ ןיוש ןקעטש ןקיזָאד םעד לעוו'כ זַא ,גנונעפָאה רעד טימ

 ךוטצראווש רדנס

 ..ןאד ןליטש םייב רעייפיטיוט ןיא

 שממ ,ץיווֶארבמָאד ןופ ןפיולטנַא לָאז'כ ,טגָאיעגסיורא ךימ ןבָאה עמַאמ-עטַאט עניימ

 ףיול, : רימ וצ ןגָאז ייז .טנעה סשטייד םעד רעטנוא ןופ טעמכ ,טונימ רעטצעל רעד ןיא

 רימ זיא םויה דע .ץלַא וצ עקיטליגכיילג ןוא עטנייוורַאפ ןגיוא טימ -- ?ךיז עוועטאר ןוא

 יד זַא ,טסווועג ןיוש ךָאד ןבָאה ייז .ןפָאלטנַא טשינ עלַא טלָאמעד ןענעז סָאװרַאפ ,השק

 .םימי-תוכירַא ןייק ןדיי רַאפ טשינ ןעגנערב ןסירעלטיה

 ןגיל םוטעמוא .טולב שידיי טימ טקעדאב זיא ,ףיול-ייג ךיא ןכלעוו רעביא ,געוו רעד

 עשידיי עקנינָאמעציּפ ,ןענייוועג עדנסייר-ץרַאה ןיא ,ךיז ןעילוט ייז ןבענ .םיגורה עשידיי

 ןופ ךעלטשער עטּפאלקעצ ךיוא .ןפיול ןדיי זיולב -- ,טשינ ןפיול םייוג .ךעלרעדניק

 -לעפאב רעקיטרָא .רעשייוג רעד ךרוד ןסָאשַאב ןרעוו ייז .ּפָא ןטערט ןעיימרא עשיסור

 טייז עיצַאיװַא ןייז טימ שטייד רעד .טימ ייז טימ ןדיי ןפיול ןגעווטסעדנופ .גנורעק
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 זעוועג ןאד ןיוש זיא געוו רעצנַאג רעד .גנוטכינראפ ןוא טיוט טרעטשעגמוא טעמכ

 .טולב שידיי טימ טבראפַאב

 ןגָאלשרעד ךיז .רענזיוט אבא ןוא ךיא ,ךעלגניי רעציווַארבמָאד ,רימ ןבָאה יוזא ןוא

 ,זָאכלָאק ןיא טרעדילגעגנייא ךיז ןוא ,טנגעג רעװָאטַארַאס ןיא ,עגלָאװ טייז רענעי ףיוא

 -סיורַא ןרעוו רימ רעבָא ,ןעורסיוא לסיב ַא ךיז טנכערעג ןבָאה רימ .'זַאזיטרַאּפדינסַארק,

 ךיז רימ ןעזרעד םורַא ןטַאנָאמ ןיא .עלוש-ןריציפָא ןַא ןיא טקישעגקעווַא ןוא טפאכעג

 -יילק ןופ ןרידנַאמָאק יוו ,ןעייר עטשרע יד ןיא ,טנָארפ ןפיוא ,ןָאד ןליטש ןופ גערב ןפיוא

 .זעגנולייטפָא רעייגסופ עקשטינ

 ,ןבָארגצוש ןיא טקיטסעפאב זיא שטייד רעד .לָאט א ןיא ,גערב ןקניל ןפיוא ןגיל רימ

 זיא טנָארפ ןפיוא זא ,סע טסייה טייצ רענעי וצ .ךעלגרעב ףיוא ,ןָאד גערב ןטכער ןפיוא

 .ןעגנוטייצ עשיסור יד ןביירש סע סָאװ ןרעהוצ ךיז טייצ ןבָאה רימ .קיור קינייוו-ליפ

 ,גנורעקלעפאב רעליוויצ רעד רעביא ןשטייד יד ןופ ןטייקמאזיורג יד ןגעוו ןענעייל רימ

 ןוא ןטאדלָאס עשידיי יד .תוליהק עשידיי ענעטַארעגסיוא ןוא ןדרָאמ עלַאיטסעב ןגעוו

 ןיימ ראפ רעצ ןיא ץרַאה ןיימ טמעלק סע .קיורמוא ןענעז קלָאּפ ןיא ןריציפָא-ןדיי

 .עמַאמ-עטַאט ןיימ ןופ לרוג ןפיוא ןייוו ךיא .ץיװָארבמָאד עלעטעטש

 רימ ןטלַאה ,ןעײשנַארט יד ןיא ןעמאזוצ ךיז ןעמוק רימ זעוו ,רענזיוט אבא ןוא ךיא

 .ןיראה ךייט ןפיוא ,ץיװָארבמָאד ,םייה רעטייוו רעד ןגעוו ךיז ןהגאד ןוא ןסעומש ןייא ןיא

 תמאב ןעק ,ןעגנוטייצ יד ןיא ןבירשאב זיא סָאװ סָאד זא ,טשינ ןעמ טביולג ךָאד ןוא

 -רַאפ זדנוא ךרוד ןרעוו סע ,לשמל ,יוו יוזא ,עדנַאגאּפָארּפ ראפ ןָא סע ןעמענ רימ .ןעשעג

 ןרעוו טפאלקעצ טעוו םזירעלטיה רעד זא ,ןפורפיוא טימ ןעיישנַארט עשישטייד יד ןטָאש

 ןיא ףיט רעבָא ,ךיז טרעפמאה לכש רעד .ןרעוו טפָארטשאב -- טפאשרעריפנָא יד ןוא

 .הלפמ סשטייד םעד ןעז ךיז טליוו'ס .המקנ וצ טשרוד א טזיורב ןוא טגָאנ ןצראה

 -ריפשסיוא ןא ראפ עקיליוויירפ רענלעז יד ןשיווצ טביילק ןעמ .ןָא עקַאט טמוק יז ןוא

 קיצכעז זיא טרָאד -- ? וטסוט סָאוו, :רימ וצ טגָאז רענזיוט אבא .ּפָא ךיז ףור ךיא .עפורג

 טימ ךיז ןענעגעגאב וצ ,ךימ טקָאל סע ןוא טזיורב רימ ןיא רעבָא .*! טונימ א ןיא ןראפעג

 .גיוא ףיוא גיוא ,ןשטייד

 ןפיוא טאדלָאס ןשידיי רעציװָארבמָאד א ןופ טַאט ןטשרע םעד ָאד לייצרעד ךיא ןוא

 שטייד םעד ןגָאיסיורא ןתעב ,טינשּפָא-טנָארּפ םעד ףיוא טַאט רעטצעל רעד ,ןָאד ךייט

 .ןבָארג-ץוש עטקיטסעפַאב-קרַאטש ענייז ןופ

 -ראפ ןופ ףליה רעד טימ גנוריפשסיוא ןא ךָאנ ןוא ,גנוטיירגוצ רעקירעהעג א ךָאנ

 ןוא ףיורא ןרער עטנדרָאעגנייא טימ ןעמאר עכעלגעוואב ןוא ןעלגיפש ,רעזעלג-רעסערג

 ןיא רימ ןבָאה -- ,סרענעקכַאז עטוג ןוא רעטסעמ ,סעּפאמ ןופ ףליה רעד טימ ןוא ,ּפָארַא

 ןופ לגרעב ןפיוא גנוטיירפשסיוא סאנוש ןגעוו ףירגַאב ַא ןעמוקַאב ,ןעײשנַארט ערעזדנוא

 .ןָאד טייז רערעדנא רעד

 רעטייווצ רעד ףיוא טפישעגרעביא עפורג רעזדנוא ךיז טָאה ,טכַאנ רערעטצניפ א ןיא

 ןטַאנַארג ןוא רעוועג-ןישַאמ טכייל טימ ןעוועג טנפָאוואב זיא זדנוא ןופ רעדעי .ךייט טייז

 .ענעגייא יד וצ ,הרצ תע ןא ןיא ,ןריזילַאנגיס ןענעק וצ לפמעל שירטקעלע ןַא טימ ךיוא יו



 1 .ןָאד ןליטש םייב רעייפיטיוט ןיא

 טייחרעקניליטש ןביוהעגנָא ךיז ןוא *שימַאק, ןיא טקעטשראפ רימ ןבָאה ךעלפיש יד
 טגניז ןעמ ןוא עפורג א טעפוט סע יוו ןרעה רימ .סעיציזָאּפ סאנוש ןיא ןכירק ןוא ןעזיופ
 ןוא ןטייווצ ןופ רענייא ,רעטעמ טכא ,ןביז : רעטיש ךיז ןגיילעצ רימ .םינוגינ עשישטייד
 ןפרַאד ןשטייד יד טענאוו ןופ ,רעטשרע רעד ןייז וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ .ּפָא ןטראוו רימ
 רעייז ןופ טייז רעד וצ טרירטנעצנַאק רעהעג ןוא תובשחמ עניימ טימ ןיב ךיא .ןעמוקנָא

 | .םוקנָא

 רענייא ןיב ךיא זא ,ךיא עזרעד ,רעטעמ 15-20 א רימ ןופ ןעוועג ןענעז ןשטייד יד ןעוו

 ביג ךיא ןוא ,ןפיולטנַא טשינ ןיוש ןעק רעבָא ךיא .ןפָאלטנַא ןענעז םירבח עניימ -- ,ןיילַא

 ןיע-ףרהכ .טָאימעלוּפ-טנַאה ןופ לגניצ ןפיוא שטעווק ַא ןוא טַאנַארג ַא סיורָאפ רעדיילש ַא
 זַא ,עז ךיא .ןצכערק א ,ןעשטיר א ,רעמָאי א -- ךיילג ןוא ,סיירפיוא ןַא ךיז טרעהרעד

 -רעטלמוטעצ .ּפָאק לייט א ָאד ךָאנ זיא'ס ןכלעוו ןיא םלעה א טגיל ןצרַאה ןפיוא רימ ייב

 ,ךעלפיש יד וצ ףיול ןוא לטיה עשישטייד עטקיטולברַאפ ענרעזייא יד ךיא ּפַאכ ,טייה

 ַא ךיא רעה טרָא ןפיוא .ָאטשינ ןיוש ןענעז ךעלפיש יד :טקיטעפשרַאפ בָאה ךיא רעבָא

 ,גערב ןופ ּפָא ךיז יצ ןוא עגַאל ןיימ ןיא ךיז ריטנעירָא ךיא .ןצכערק ַא ןוא ןפור א ,למוט

 ךימ טָאה סָאד .ןטייב-לפָאטרַאק ןשיווצ ךיז קעטשרַאפ'כ ןוא ,ןיירַא השבי רעד ןיא רעפיט

 .טעוועטַארעגפַא עקַאט

 -קעמש ראפ דחפ טאהעג בָאה ךיא .גערב םעד טרעטשינעג גנַאל ןבָאה ןשטייד יד

 ןפיוא .טכַאנ א ןוא גָאט א ןגעלעג ךיא ןיב יוזא .ןעגנַאגרעד טשינ זיא וצרעד רעבָא ,טניה

 ןבענ לטיה עטקיטולבראפ סָאד ןטלַאהעג ןוא ,לפָאטרַאק עיור ןסעגעג ךיא בָאה גָאט ןטייווצ

 ןעוו ,טכַאנרַאפ ןטירד ןפיוא .זייוואב ןכעלכַאז ַא יוו ןבָאה ןפרַאד סע ךיא לעוו רעמָאט ,ךיז

 -- רעבָא ,לּפמעל ןטימ טריזילַאנגיס ןוא גערב םוצ טזיופעגוצ ךיא בָאה ,לקנוט טרעוו'ס

 טקישעג ןוא ןפור עניימ טקרעמַאב ןעמ טָאה טכַאנ רעטרעפ רעד ףיוא .בשק ןיאו לוק ןיא

 זא ,תודע ןיימ ןעוועג זיא לטיה עטקיטולבראפ סָאד .ןעמונראפ ךימ טָאה סָאװ לפיש א

 רעזדנוא ןופ ריציפָא םעד .עבאגפיוא יד טליפעגסיוא בָאה ,רעקיצנייא רעד ,ךיא זיולב

 טרינימָאנ ןוא ןביוהרעד ןעמ טָאה ךימ ןוא לּפַאטש ןייז ןיא טרידַארגעד ןעמ טָאה עּפורג

 .עפורג-ריפשסיוא ןא ןופ רעריפנָא סלא

 -ניירא ךיז ןוא ןָאד ךייט םעד טריסרָאפ רעטעפש טָאה טייהנייא עצנַאג רעזדנוא ןעוו

 סָאװ ,עפורג רעטשרעדָאפ רעד ןיא ןעוועג ךיא ןיב ,סעּפָאקַָא עשישטייד יד ןיא ןסירעג

 זיא ףירגנָא םעד ייב .ןשטייד עקידנפיולטנַא יד וצ רעוועג-ןישַאמ טימ טיוט טייזעג טָאה

 עצנַאג יד טצישעג לרוג ןופ טנַאה יד טָאה ךימ ןוא רענזיוט אבא רבח ןיימ טיוט ןלאפעג

 טימ ןסירעג ךיז דימת ןוא ,ןילרעב זיב געוו-ףמַאק ןגנַאל םעד טכַאמעגכרוד בָאה ךיא .טייצ

 עקידלושמוא ענעסָאגראפ סָאד ראפ המקנ ןעמענ וצ ידכ ,ןיירא רעייפ ןיא ןפורג עטשרע יד

 .טולב עשידיי

 עבַאגפיוא ןיימ זַא ,טַאהעג ןעניז ןיא דימת ךיא בָאה ,טנָארפ ןפיוא ןפמַאק עלַא ןיא

 ענעסָאגרַאפ סָאד רַאפ המקנ ןעמענ לכ-םדוק ,רעּפמעק רעשיטעיװָאס-רעשידיי סלַא ,זיא

 "מייה ןיימ ןיא ןדיי עטעדרָאמעג ןוא עטקינייפעג טייצ-רענעי-וצ יד רַאפ ,טולב עשידיי

 ןוא ףמַאק ןיא ןעגנַאגעג טסיירד ךיא ןיב ליצ ןקיזָאד םעד רַאפ .ץיװָארבמָאד לטעטש

 .עבַאגפיוא עקידהנכס עדעי ןליפסיוא םוצ טיירג ןעוועג
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 םוטעמוא .ןטיבעג עשיסור יד ןופ שטייד םעד סיורַא ןיוש ןסיוטש רימ .1943 .,רַאונַאי

 א ףיוא טשינ וליפַא דיי א רעבָא .רעמינפ עשיאיוג ןענעגעגַאב רימ .ןברוח רָאנ רימ ןעעז

 ערעזדנוא ןופ לרוג ןגעוו טקיאורמואַאב ןענעז ,רעיימרַא-טיור עשידיי יד ,רימ .האופר

 .תוחפשמ

 ןיא טייהנייא רעשירַאגנוא ןַא ףיוא ןגָאלשעגנָא ךיז רימ ןבָאה ,טנגעג רעקסרוק ןיא

 -רעדיוו ןייק טשינ ןלעטש ןוא טלגנירעגמורַא ןרָאװעג זדנוא ךרוד ןענעז ייז .סעטַאל עלעג

 ןיימ וצ גָאז ןוא רעטשרע רעד ייז קרעמַאב ,קישטָאימעלוּפ רעטשרע רעד ,ךיא .דנַאטש

 עקַאט סָאד ןענעז ןזיוועגסיורַא ךיז טָאה סע יוו .ןדיי יאדווא ןענעז סָאד ; קינווָאקלאפ

 קילדנעצ %א ,רימ .ןענָאילַאטַאב-רעטעברַא זיא עטריזיליבָאמ ,ןדיי עשירַאגנוא ןעוועג

 ייז ןבָאה רימ .שינעגעגַאב רעד בילוצ ,דיירפ ןופ טנייוועג ןבָאה רעײמרַא-טיור עשידיי

 ,ייז טימ ןָאט טעוו ןעמ סָאװ ,ןגערפ ייז זַא ,קינוװָאקלָאּפ ןיימ וצ גָאז ךיא .לרודיס ַא ןבעגעג

 ,ןעייפָארט יד ןופ ןעמענ ייז ןלָאז התע-תעל ןוא ןפלעה ייז טעוו טָאג , : רימ רע טרעפטנע

 בָאה ךיא ."ענעגָאלשעצ ןוא עטרעגנוהעגסיוא ךָאד ןענעז ייז םערָאװ ,ןליוו ייז סָאװ

 ןפמַאק עקיטולב רָאי ייווצ ךָאנ .טכייפ ןגיוא יד ןענעז קינווָאקלָאּפ םייב זַא ,טקרעמַאב

 ."ונלשמ, זיא קינוװָאקלָאּפ ןיימ זַא ,ךיז ךיא סיוורעד

 .ב

 ,שטיװָאלירװַאג ייסיִאמ טנַאנעטײל-לַארענעג ןופ עדנעמַאק רעד רעטנוא .1945 ינוי

 ןָאיזיװיד א ןופ בָאגוצ א טימ ,וואטסָאס-המחלמ ןלופ ןיא עיזיוויד א טימ ןָא טריפ סָאוו

 ַא ,טנגעג רעלווַאק ןיא ,טלגנירעגמורַא ךימ ןבָאה ,רעפרַאוונענימ ןוא ןקנַאט ,עירעליטרַא

 רעציוװָארבמָאד ןופ םייוג ייז ןשיווצ ןענעקרעד רימ .סעצווַארעדנַאב ןופ גנוריּפורג עסיורג

 זעייטש .ןהעש ןופ ףיולרַאפ ןיא .דלעפ ןסיורג א ףיוא ףיונוצ ייז ןעלמַאז רימ .טנגעגמוא

 ןדעי ןיא ןַאמ 80--70 וצ ייז ןקַאּפ רימ ןוא ,ןענָאגַאװ 80 וצ ,ןוואטסָאס 17 לעװָאק ןיא

 דיי ַא ןיב ךיא זַא ,ךימ ןענעקרעד ייז .ךַאװו רעד ףיוא טָאימעלוּפ םייב ייטש ךיא .ןָאגַאוװ

 ןופ טלמוטעצ רעוו ךיא ."סעדישז ענעטלָאשראפ יד בילוצ ץלַא; :ןײרַא רימ ןגָאז ןוא

 טימ ןטכָאשעגסיוא ןענעז ןדיי רעציווָארבמָאד זַא ,ןיוש סייוו ךיא .גנוגערפיוא ןוא סעכ

 .טיוט ןיוש ןגיל קילדנעצ א ןוא טָאימעלוּפ ןופ לגניצ ןפיוא קירד ַא ביג ךיא .ףליה רעייז

 רעד ךיז טזייוואב דלַאב .ןעמ טיירש -- "ידישז, :םימשה בל דע למוט ַא טרעוו סע

 טביירש ,ךימ ןרעהסיוא ןכָאנ .ךַאװ א רעטנוא םיא וצ טלעטשעגוצ רעוו ךיא ןוא ,לַארענעג

 אז, לַאדעמ ַא ףוסל םוקַאב ךיא .ןטסָאּפ ןיימ וצ ןרעקמוא רימ טסייה ןוא ,טביירש ןוא רע

 ."וגַאווטָא

2 



 3 לארענעג רעשידיי ןוא קינווָאקלָאּפ רעשידיי רעד

 ריא; :סעצוװָארעדנַאב יד וצ טדער ןוא ,המיב ַא ףיוא ,לַארענעג רעד טייטש טָא

 ריא .טייקיטכערעג רעד ןופ טנעה יד ןיא ריא טנעז טציא ,רעטעררַאפ ,רעדרעמ ,רעביור

 רעזָאלצוש רעד רעביא ןדרָאמ יד רַאפ ךיוא ,םישעמ ערעייא רַאפ ןובשח ןבעגּפָא טעוו

 טסינומָאק-דיי ַא ,ןַאּפשנירג שטיװָאלירוװאג ײסיָאמ לַארענעג ,ךיא .גנורעקלעפַאב רעשידיי

 ."טייקיטכערעג רעשיטסינומָאק רעד ןופ טנעה יד ןיא רעביא ךייא ביג

 יד רעביא רעעזפיוא רעד םיא וצ ךיז טעדנעוו ,ןדער טקידנעעג טָאה רע יוו םעד ךָאנ

 רעד ןוא *7 ייז ראפ ןעמ טגרָאזַצב ןסע ַארַאפ סָאװ ,לַארענעג 'ח, : טגערפ ןוא ןוואטסָאס

 .קָטנַאדיימ ןייק געוו ןפיוא ןעמוקאב ןבָאה ןדיי יד סָאװ עבלעז סָאד; : טרעפטנע לַארענעג

 ..."רעסַאװ ןָא ,גנירעה ענעצלאזעג --

 רעגרעב לאלצב

 קענאדיאמ ןופ תותימ עברא יד

 -ָארבמָאד ןיא טכַאמעגכרוד ךיא בָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןופ דָאירעּפ םעד

 ךיא בָאה שיטקַאפ שטָאכ ,"ץעינעשזעב רעמעלעכ רעד, ןפורעג ךימ טָאה ןעמ ּוװ ,ץיוו

 רענילבול ןיא ךיז ןעניפעג שטשָאמַאז ייס ןוא םעלעכ ייס יוו תויה .שטשַאמַאז ןופ טמַאטשעג

 עלא טעּפעשטעגוצ ןוא תורצוי יד ןטיברַאפ ,הארנכ ,ןדיי רעציװָארבמָאד יד ןבָאה ,טנגעג

 ןעוועג זיא סָאוו ,"רעמעלעכ; גנונעכייצַאב יד טנגעג רענעי ןופ סעצנעשזעיב עקידסלָאמעד

 לֶאמנייק רעציװָארבמָאד יד ףיוא בָאה ךיא ...קידנטיידנָא רעמ ייס ןוא טסּוװַאב רעמ ייס

 רעד רַאפ טצעשעג רעייז ייז בָאה'כ ,טרעקרַאפ ;סָארדרַאפ ןייק טַאהעג טשינ רַאפרעד

 םענעי ןיא םיטילפ עשידיי יד רַאפ ןזיוועגסיורא ןבָאה ייז סָאװ ,ףליה ןוא טפַאשטניירפטסָאג

 -עגנָא שיטַאמעטסיס ךיא בָאה ,ץיווָארבמָאד טזָאלרַאפ בָאה'כ יוו םעדכָאנ ךיוא .דָאירעּפ

 -ָארבמָאד א יוו טכַארטַאב ךיז ןוא ,עטנַאקַאב ןוא דניירפ עקיטרָאד טימ טקַאטנָאק ןטלַאה

 .ןַאמסדנַאל רעציוו

 -עגכרוד טָאה סָאװ ,דיי רעציוװָארבמָאד רעקיצנייא רעד ךיא ןיב ,טכיזניה םעד ןיא

 טרָאד ןופ זיא ןוא ,ןילבול ייב ,קענַאדיאמ ןיא רעגַאל-סגנוטכינרַאפ ןכעלקערש םעד טכַאמ

 עניימ טימ בָאה'כ סָאװ ,ךעלדליב-רעדיוש 4 זיולב ָאד ןכייצרַאפ ךיא .רעקידעבעל א סיורַא

 ןעמוקעגמוא ןענעז תושפנ עשידיי רעטרעדנוה עכלעוו תעב ,קענַאדיאמ ןיא ןעזעג ןגיוא

 .הפירש ןוא העיבט ,םירבא-קוסיר ,הקינח ךרוד
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 ַא ןיא טצעזעגניירא ןוא רעגַאל םעד ןיא טכַארבעג ךימ ןעמ טָאה 1942 רעטניוו ןיא

 -- עכעלטנגוי קיצפופ ךרעב סעראנ יד ףיוא ןגעלעג ןענעזיס ןכלעוו ןיא ,קַארַאב ןטלַאק

 רעבלַאה ךָאנ .ןדנווו עליוה ןעוועג ןענעז םיפוג ערעייז : טולב זיב עטעשטעלַאקעצ עלא
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 -שירפ יד ןופ ןגױצעגּפָארא ןבָאה ייז ,ןשטייד עכעלטע קַארַאב ןיא ןיירא ןענעז ,טכַאנ

 יד ןופ רעזדלעה יד ףיוא ייז ןגיוצעגנָא ,ןזיוה יד ןופ ןסַאּפ יד סעקינרעגַאל ענעמוקעג

 .טיוט םוצ טקיטשרעד ייז ןוא עכעלטנגוי עטעוועטַאקעצ
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 קילדנעצ עכעלטע ןבילקעגסיוא ןעמ טָאה ,טרָאּפסנַארט םענעמוקעגנָא-שירפ א ןופ

 -כאנ ןוא ,םישובלמ יד ןגױצעגּפָארַא ייז ןופ ןעמ טָאה טשרעוצ .עטנוזעג ןוא עגנוי -- ןדיי

 יד ףיוא ןפרָאװעג ךיז ןבָאה טניה יד .טניה עטעוועשובעצ עיַאטס א ייז ףיוא ןזָאלעג רעה

 ייז זיב ,םיפוג יד ןסערפעג ןוא ,םירבא עקידנעײטשּפָא עלַא ןסיבעג ןוא ןסירעג ,תונברק

 .םירוסי ןיא תומשנ יד טכיוהעגסיוא ןבָאה
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 ,ןשטנעמ עטנוזעג 200 בורק טלייוועגסיוא ןוא ןעייר עגנַאל טלעטשעגסיוא טָאה ןעמ

 ןדנובעג עטלייוועגסיוא יד ןופ ןטייווצ ןדעי ןעמ טָאה ךָאנרעד .טעברַא ףיוא טשרמולכמ

 פעק יד טימ ,רעסאוו טימ רעסעפ ןיא ןזָאלעגּפָארא זייווקיצנייא ןוא סיפ יד קירטש טימ

 זיא ,סיורא סאפ ןופ תוחוכ ענעגייא יד טימ ןגירקוצסיורַא ךיז ןזיוואב טָאה'ס רעוו .ּפָארַא

 ...זדלַאה ןפיוא סיפ יד טימ ןקיטש-ןקירד ךרוד ןרָאװעג טעגרהרעד

 טימ ָאטיוא ןצנאג א ןיהא טכַארבעג ןוא עלָאמס טימ דרע-חטש א ןסָאגַאב טָאה ןעמ

 סיורא טיש ןעמ יוו יוזא שיטַאמָאטיױא טיירדעגרעביא ךיז טָאה ָאטיוא רעד .ךעלרעדניק

 -רעטנוא ןטייז עלַא ןופ ןעמ טָאה ,חטש םענופ טרעטייוורעד ךיז טָאה רע ןעוו ןוא ,דמָאו

 ןבָאה'ס ןכלעוו ףיוא ,חטש םעד טּפַאכעגמורא ךיג רָאג טָאה רעייפ סָאד .עלָאמס יד ןדנוצעג

 ייךעלרעדניק עכעלקילגמוא ןטייווצ-םוצ-סנייא יד טרעמַאלקעג ךיז
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 ,םינבר רעציווָארבמָאד יד וצרעד טגָאזעג ןטלָאװ סָאוו : ןטכַארטוצ טשינ םויה-דע ןעק'כ

 -- טנעקעג טוג בָאה ךיא עכלעוו ,םידגנתמ ןוא םידיסח ,ןדיי םתס ןוא םינזח ,םינייד ,םייבר

 וצ ןוא ןטכארט וצ טַאהעג ייז ןטלָאװ יצ ? ןעזעג ןגיוא ענעגייא יד טימ סָאד ןטלָאװ ייז ןעוו

 יונעג סייוו'כ ...? ןרָאװעג טגָאזרעד ןוא טכַארטרעד ןיוש זיא'ס יו שרעדנא סעפע ןגָאז

 רעטעפש ןוא ,ָאטעג רעייז ןיא טשרע וצ -- טכַאמעגכרוד ןבָאה ןדיי רעציװָארבמָאד סָאװ

 ןענַאטשעגסיוא ןענעז ייז םייוניע אראפ סָאװ -- רעדלעוו ןיא ,סרעקנוב ןיא ,ענראס ןיא

 לוכיבכ רעד טָאה ךָאד .ןרָאװעג טווורפעג ןענעז ייז תונושמ-תותימ אראפ סָאװ טימ ןוא

 .קענאדיאמ רעגאל-טיוט ןופ תותימ עברא יד ןוא םייוניע-םוניהג יד ייז ןופ ןדיימראפ ןָאטעג

 זיא קענַאדיַאמ זַא ,םילשורי ןיא סעְצֶארפ-ןאמכייא םייב טגָאזעג רעצעמע ןיוש טָאה'ס

 ..טרעדנוהרָאי ןט-20 ןופ סָאמסָאק-םונהיג םעניא ךיז-רַאפ עטענַאלּפ ַא ןעוועג



 [ויזטש לעגייפ] רעבוד ףסוי

 שטייד ןגעק ןפמאקיטנארפ יד ןיא

 רענייא .טנגוי רעטסירפ ןיימ ןיא ןעוועג ןיב'כ ןעוו ,זָא ךיז טביוה םירוסי לטיּפַאק ןיימ

 רעטולָאסבא ןיא ןעוועג ךיא ןיב ןכָאװ ליפ .רעדלעוו רעבוד יד ןיא ןפָאלטנא ךיא ןיב ןיילא

 ,ןסקיוועג-דליוו טימ טזייפשעג ךיז ,שטנעמ ןקידעבעל א טימ טקאטנָאק ןָא ,טייקמאזנייא

 רעטעּפש .רעדלעפ רעבוד יד ףיוא לפַאטרַאק ןבָארגעג טכענ ערעטצניפ יד ןיא ןוא

 טרָא-וצ-טרָא-ןופ עדייב ןעלגָאװ רימ ןוא בקעי רעדורב ןיימ טימ ףיונוצ ךיז ךיא ףערט

 ַא וצ ןגָאלשרעד ךיז ןבָאה רימ זיב ,ןישטיהָארד ,עװָאנַאי ,קסניּפ ןופ טנגעג רעד ןיא

 .טײהנײא-רענַאזיטרַאּפ

 -רַאג עשישטייד יד טימ לגנַארעג ןקידנעטש ןיא ןעוועג רימ ןענעז ,1943 רָאי ןיא

 טיירפַאב טועוו ץיוװָארבמָאד ןעוו ,1944 ןיא .טנגעג רענירבָאק ןוא רעקסניפ ןופ ןענָאזינ

 .שטשילושטַאמ ,עּפורק ,יצװָארטסָא רעטניה ךיוא יוו ,רעדלעפ רעקסווָארַאקוד יד ףיוא ןוא

 ךיוא ,בקעי ,רעדורב ןיימ ןוא ךיא ןיב ,ןטייהנייא-רענאזיטרַאּפ ליפ טרירטנעצנָאק ןרעוו

 ןיא -- ךיא ,קלָאּפ א וצ טלייטעגוצ רימ ןרעוו רעטעּפש ןטַאנָאמ רַאֹּפ א ןיא .ייז ןשיווצ

 ןילָאטס וצ ּפָא ןרישרַאמ רימ .ןָאילַאטַאב ןטייווצ א ןיא -- רעדורב ןיימ ןוא ןָאילטאב ןייא

 ןפרָאױעגנײרַא ןרעוו רימ .קסניפ רעטניה זיב ,ךעלכייט ,סעטָאלב רעביא ,טרָאד ןופ ןוא ,וצ

 שטייד רעד טרעוו טכַאנ א רענייא ןיא .ךייט רעקסניפ םעד ןריסרָאפ רימ ןוא ךעלפיש ןיא

 ךיוא ןענערב סע .ןעמַאלפ ןיא ּפָא טייג קסניפ .טנגעגמוא ןוא קסניפ ןופ טשטעווקעגסיורַא

 .ןשטייד ןוא ןסור : םיגורה טימ טקעדַאב ןענעז קסניפ ןיא ןסַאג יד .רעפרעד עקימורא יד

 ןשיווצ .בקעי רעדורב ןיימ ךיא ףערט ,גערב ןפיוא .ענעסירעצ ןגיל תומהב ןוא דרעפ

 ,ףסוי, : דייר יד טימ ךימ טנגעגאב רע .עטָאר רעצנצג א ןופ ענעבילבעג ,ןטאדלָאס ןציירד

 רעזדנוא זיא ָאד רעבָא ,עצנַאג ןסירעגסיורַא ךיז רימ ןבָאה רעדלעוו יד ןופ ןוא ָאטעג ןופ

 ."החפשמ רעסיורג סנטַאט םעד ןופ ףוס רעד ןוא ,ףוס

 ןטַאדלָאס עשירפ טימ סעטָאר עטקידיילעגסיוא יד טליפעגנָא ןרעוו גָאט ןבלעז ןיא

 .םיפוג עטעילַאמסעג עקידשוּפיע ןיא ,ןרעייפ עטיור ןיא טנגעג רעקסניפ רעביא ןזָאל רימ

 עשידיי רעקינרעס ךיא ןגעגַאב אד .וצ קסירב וצ טפיולטנַא רעכלעוו ,שטייד םעד ןגָאי ןוא

 ,קלָאּפ ןייא ןיא רימ טימ זיא רע ,םגה ,רעדורב ןיימ גיוא ןופ ןָא רעוו ךיא .רענאזיטרַאּפ

 רעטייווצ רעד ןופ ,קסירב רעטניה ןוא תעל-תעמ ןיא רעטעמָאליק 70-60 א ןפיול רימ

 ןופ קיטנעק ,עטקיטסעפראפ ףיוא ןָא ךיז רימ ןסיוטש ,ףרָאד ןטנערבעגּפָא ןא ןופ טייז

 ףיוא רימ ןעמענ ,ָאד טָא; :זדנוא ןדלעמ ןרידנַאמָאק יד .ןעיישנארט ,עטיירגעגוצ רעירפ

 .יּפָא ךיז טור ,ףמאק א

 רעוו טגערפ רע זא ,טשרמולכמ טסייה'ס ןוא ריציפָא ןא וצ טמוק םורא העש ייווצ ןיא

 ,רע טעדלעמ ,ןתמא רעד ןיא ןוא ,עבַאגפיוא ןַא ןליפוצסיוא קיליוויירפ ךיז טעדלעמ סע

 םעד וצ ןעזיופוצ ןעיישנַארט יד ןופ ןכירקסיורַא ןזומ ,עקינייא ךָאנ ןוא ךיא ,רעד ןוא רעד זַא

 -הנכס יד טָא .זדנוא טסישאב עכלעוו ,עירעטַאב סאנוש םעד ןסיירפיוא ןוא טקנופ ןשטייד
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 ךיז בָאה ךיא .טייקמאזיורג רעצנַאג ריא טימ ןורכז ןיא ןבילבעג רימ זיא עבאגפיוא עקיד

 ךיא בָאה ךָאד ןוא ןרָאװעג ןסָאשאב ןוא טקרעמאב ןיב ,סעוואנאק עסאנ ןיא טעשטַאקעג

 ןטאנארג-טנאה ןוא רעוועג-ןישַאמ ןיימ טימ ןוא ,טקנוּפ ןטנכייצעגנַא םוצ טגנאלרעד ךיז

 סאנוש םעד זיא ,םעד ףיוא קידנקוק טשינ .טקנופ סאנוש םעד ןפרַאוואב ןוא ןסָאשַאב

 םיוק ןוא ןליוק סאנוש ןופ ןרָאװעג ןטָאשאב רעדיוו ןיב ךיא .עצנאג א ןבילבעג עירעטַאב

 זיא עבאגפיוא רעזדנוא זא ,ןדלעמ טזומעג ןוא ענעגייא יד וצ ךיז טרעקעגקירוצ ןבעל ןטימ

 .ןלַאפעגכרוד

 קיטקַאט עגולק רעזדנוא טשינ ךיוא ןוא שפנ-תריסמ רעזדנוא ןפלָאהעג טשינ טָאה סע

 ןא ןופ ליצ םוצ ןעמוקוצ ןלעוו ןוא אנוש ןפיוא גנוטכיר ןייא ןיא ןסיש ןוא ןרירווענאמ ןופ

 זיב ,ןעײשנַארט ערעזדנוא ףיוא ןסָאשעג גנַאל ךָאנ טָאה עירעטַאב יד .גנוטכיר רערעדנא

 ןיא .קסירב ןופ ןפיולטנא ןביוהעגנָא טָאה רע ןוא אנוש ןפיוא ןעוועג רבגתמ ךיז טָאה ןעמ

 ןופ -- ייז ןשיווצ ןוא ןשטנעמ ןיא ןטסולראפ עקידלאוועג ןטילעג רימ ןבָאה ןטכַאלש ָא יד

 ...סריא טרעדָאפ המחלמ יד רעבָא .טנגעג רעזדנוא ןופ ןדיי ענעבילבעגרעביא עטלייצעג יד

 ןשיווצ ןעקרעד ךיא ןוא ןריציפָא ןוא ןטאדלָאס עשיסור עשירפ ןופ סולפוצ א ָאד זיא'ס ןוא

 רימ זיא ךאז יד ןוא ,טייקשידיי רעייז ןענעקרעד וצ טשינ ןביג ,ייז ןופ עקינייא .ןדיי ליפ ייז

 ...שודיח א ןעוועג

 יד ּוװ ,טרָא םוצ וצ ןעמוק רימ .קָאטסילאיב רעטניה ןפרָאװעגרעביא ןרעוו רימ

 -ראפ וצ םורא יוזא ידכ ,ןדיי עטקינייפרַאפ .ענעבָארגעגסיוא יד טנערבראפ ןבָאה ןשטייד

 יד ןסיוטשעגסיורא רימ ןבָאה ןפמַאק ערעווש ךָאנ .הגירה רעקָאטסילאיב עסיורג יד ןגרָאב

 -רעביא רימ ןרעוו טלָאמעד .תונברק ליפ טימ ראפרעד טלָאצאב ןוא קָאטסילאיב ןופ ןשטייד

 רימ ןרעוו ,דנַאלסור בלַאה ירק א ןיא קידנרָאפכרוד .טנָארפ טייווצ א ףיוא ןפרָאװעג

 רימ ןוא ןשטייד יד ןגעק ןפמַאק ערעווש ךיז ןעלקיווטנא ָאד .ווַאקספ רעטניה ןדָאלעגסיוא

 ןדיי :םירבח רענַאזיטרַאּפ עניימ ,ייז ןשיווצ ,ןשטנעמ ןיא ןטסולרַאפ עסיורג טרָאד ןבָאה

 .ןישטיהָארד ןופ ,קינרעס ןופ ,עווענאי ןופ

 זדנוא טסָאק דרע עטרעבָארעד רעטעמ רעדעי רעבָא ,שטייד םעד קירוצ ןסיוטש רימ

 ךיז טגעלפ'ס רעכלעוו ןופ ,עפורג-ריפשסיוא ןַא ןיא ןעוועג ךיא ןיב לָאמ ליפ .תונברק ליפ

 -החלצה ןוא ןטכירכַאנ עקיטכיר טכַארבעג רימ ןבָאה לָאמ ליפ .ןשטנעמ לטירד א ןרעקמוא

 קידנעטש רעבָא .ןטאדלָאס עשישטייד ענעגנאפעג ךיז טימ קידנפעלש ,טרעקעגמוא ךיז קיד

 סור ןוא ןשטייד : ןטַאדלָאס ןופ םיפוג רעביא טנאפשעג רימ ןבָאה

 עיציזָאּפ א ןעמונראפ שטייד רעד טָאה ,עגיר רעטניה ןענופעג ךיז ןבָאה רימ ןעוו

 יוו רעדָא ,יירפ ןעוועג זיא ,רעטעמָאליק יירד בורק ןופ חטש א .גראב א ףיוא ,ּוװ ץעגרע

 ערעזדנוא ןענופעג ךיז זבאה רעטעמָאליק יירד יד ךָאנ ."דנַאל סמענייק, : סע טפור ןעמ

 א קלָאּפ ןופ ריקפמ ןעמ זיא ,ןטאדלָאס עשיסור יד ןטיהראפ וצ ידכ .ןעיישנארט עשיסור

 טרָאד ךיז ןוא "דנאל-סמענייק, ןיא ןכירקסיורא ןזומ עכלעוו ,ןטאדלָאס 60 ןופ עפורג

 טשרעוצ ךיז רע לָאז ,ןפיירגנָא ןלעוו טעוו שטייד רעד ןעוו זא ,זיא ליצ רעד .ןבָארגנייא

 רעטנוא ,ןריורפעג ,קירעגנוה ,ןגעלעג טרָאד ךיא ןיב ןכָאװ ייווצ .עפורג רעד ףיוא ןסיוטשנַא

 .ןבעל סָאד ןרָאװעג סואימ-ןוא-סאמנ שממ זיא'ס זיב ,סנגער-סקַאלש
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 ףיא .רעזייה יירד ןגיוא ערעזדנוא ראפ טקעלפטנא גנילצולפ ךיז ןבָאה גָאט ןסיוועג ַא

 -טימ סָאפ א טרָאד ןענופעג ןוא זיוה ןייא וצ ןכָארקרעד ןבָאה ,רַאטַאט א ,רענייא ךָאנ ןוא

 .קירוצ ןכָארקרעד ןוא שיילפ םענופ ןטאלפ טימ טלקיוועגמורא ךיז ןבָאה רימ .שיילפ-ריזח

 העזדנוא וצ .ןליוק ןופ לגָאה א טימ ןסָאשאב ןוא טקרעמַאב זדנוא ןשטייד יד ןבָאה לייוורעד
 ןבָאה טרָאד ןוא ,ןלענּפארש ענעסירעגפיוא ןופ רעבירג עפיט ןעוועג טרָאד ןענעז קילג

 ןוא ןטאדלָאס ,ערעזדנוא עפורג עצנַאג יד .ןלאפעגוצ ןיא טכַאנ יד זיב טעיאטראפ ךיז רימ

 ןסָאנעג ןבָאה עלא לייוו ,רעקקירוצ רעזדנוא טימ טיירפרעד רעייז ךיז ןבָאה ,ןריציּפָא

 -רעד טלָאמעד ךיז בָאה'כ .הדועס עמַאזניימעג עסיורג א טעווארפעג ןוא שיילפ-ריזח םענופ

 ,"דיירפ עלַא רעביא---- דיורפ-ןגָאמ, :ןגָאז טגעלפ ה"ע עמאמ ןיימ זַא ,טנָאמ

 טָאה רעדיוו ןוא ,סעיציזָאּפ ערעייז ןופ ןסיוטשעגסיורא ןשטייד יד רימ ןבָאה ךָאנרעד

 .ןסור עקשטיגנוי עשירפ ןופ *עינעינלָאּפָאדק א ןעמוקַאב טייהנייא רעזדנוא

 רעד ןיא .קלָאפ רעזדנוא לייטנָא ךיוא טמענ :עגיר ןרעבָארעד רַאפ טכַאלש רעד ןיא

 ןייק ןעניפעג וצ טשינ זיא ,ןיירא ןעמוק רימ רעכלעוו ןיא טָאטש רענייש ןוא רעסיורג

 ,םינּפ שידיי א ןפערט וצ ןרַאג ןוא ןכוז ןטאדלָאס-טנָארפ עשידיי יד .ןדיי ןליוויצ ןקיצנייא

 .ָאטשינ זיא סע רעבָא

 טָאלפ-םי רעשישטייד רעד .ןפמַאק ערעווש רָאפ ןעמוק עווַאביל ןופ טינשּפָא ןפיוא

 ןענעז ןשטייד יד .םאזיורג זיא עיצאיווא עשישטייד יד .קרַאטש רעייז זדנוא טסישַאב

 .ןָא ךיז ןליפ ןוא סיוא ךיז ןקידייל ןקלָאּפ ערעזדנוא .ןעיישנַארט יד ןיא טקיטסעפאב קרַאטש

 ןיב ךיא .טשינ טפלעה סע ןוא סעיציזָאּפ סאנוש םעד ןעמערוטש רימ .ןשטנעמ עשירפ טימ

 עשידיי זיולב ךיא ףערט ,לָאטיּפש-דלעפ ןיא קידנעמוקנָא ןוא ןרָאװעג טעדנּוווראפ טכייל

 ךיז ףערט ךיא .ןבעגעגרעביא ןוא ךס א ןטעברַא ייז .עכעלרעניא ןוא ןגרוריכ : םיריוטקַאד

 -רעביא טימ ייז טלדנאהאב ןעמ .ןטנגעג ערעזדנוא ןופ ןטאדלָאס עטעדנווורַאפ ךס א טימ

 ,סעיצַארעּפָא יד ךָאנ ,ןטַאדלָאס יוו ייברעד ןיב ךיא רעבָא .טפאשביל ןוא טייקנבעגעג

 טימ ןייא ייז ןעמענ םיריוטקָאד עשידיי ."עטישזיר סַאנ יוו -- יטַאלקָארּפ ידישז, :ןעיירש

 רעוו ךיא זא יוזא ,ןטלעש ןוא ןפמיש וצ ףיוא טשינ ןרעה רעניארקוא יד ןוא ,דייר עטוג

 .דליב םעד ןופ םמותשנו להבנ

 ףיוא ךיז טרַאּפש טייהנייא עשטייד ַא .ןעײשנַארט יד ןיא רעדיוו ךיא ןיב טָא ןוא

 יד טימ ןקינייארַאּפ וצ ךיז ידכ ,געוו א ןגָאלשכרוד ךיז רַאפ ליוו יז .ןָאילַאטַאב ןיימ

 .טלמוטעצ ןענעז רימ ןוא טרַאוורעדמוא סָאד ןכַאמ ןשטייד יד .תוחוכ עשישטייד עקירעביא

 יד ןעמענ רימ ןוא גנוקרַאטשרַאפ ַא קילעפוצ רימ ןעמוקַאב טנעמָאמ םעד ןיא רעבָא

 ,ריציפָא רעשישטייד רעכיוה ַא ןורכז ןיא ןבילבעג זיא רימ .טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןשטייד

 טלָאװעג טשינ רע טָאה ,טגערפעגסיוא ןבָאה טשינ םיא לָאז ןעמ לפיוו ,רעכלעוו

 .ןסָאשעג םיא ךיא בָאה ךָאנרעד ."ןעניד טשינ ךייא לעוו ךיא, :ןגירשעג רָאנ ,ןרעפטנע

 -סיורָאפ -- ןרירווענאמ רימ .ןטטולרַאפ ערעווש ןדייל רימ ןוא געט קעווא ןענעז סע

 זיא ןָאילַאטַאב רעזדנוא זַא ,םורָא ךיז ןעעז רימ זיב ,ןגוצ עקיטייז ןכַאמ ןוא ןשרַאמ

 ,ןּפַאכ רימ ןכלעוו ,שטייד ןקידעבעל ַא ןופ .ןקָארשרעד ןרעוו רימ .קלָאּפ ןופ ןסירעגּפָא

 זיא רידנַאמָאק-ןָאילַאטַאב רעד זַא ווא ,טלגנירעגמורַא ןענעז רימ זַא ,סױרַא ךיז טזייוו
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 ןענעז רימ ןוא שואי ןיא ןיירַא ןלַאפ רימ .ןצרַאה ןפיוא רעווש טרעוו'ס .ןרָאוועג םלענ

 רעגנוי ַא סיורַא טגנירפש טנעמָאמ םעד ןיא .ןסקיב יד ןפרַאוו ןטַאדלָאס יד .טלמוטעצ

 ןיימ סיוא טרעה+ : סיוא רע טיירש ,ןטאדלָאס ענעגייא רָאּפ א קידנסיש ןוא טנַאנעטייל

 רימ ןוא רעייפ-ץיירק א טימ זדנוא ןטישַאב ןשטייד יד *!ףירגנָא ןיא סיורָאפ -- ,לעפַאב

 ערעזדנוא ןָא ןבייה טנעמַאמ םעד ןיא סָאװ ,סָאד טשינ ןעוו ,ןרָאלרַאפ ןייג טנָאקעג ןטלָאװ

 ןזומ ןשטייד יד .סעיציזָאּפ סאנוש םעד ןפיירגוצנָא ,טיירב רעצנַאג רעד ןיא ,סעיזיוויד

 .לוצינ ןרעוו רימ ןוא ןטערטּפָא

 דרַאּפ קרַאטש דלעפ ןיא ןגיל ןבילבעג ךיא ןיב ןשטייד יד טימ טכאלש רעד ןיא

 ןעייפַארט טפעלש ןעמ .ענעגנַאפעג עשישטייד טריפ ןעמ יוו עז ךיא .ךיוב ןיא טעדנווו

 ןריפ ןוא ףיוא ןרַאטינַאס ךימ ןעמענ ,םורַא העש רָאּפ ַא ןיא .טולב ןיא ּפָא ייג ךיא ןוא

 ןיימ טביירש ןעמ תעב .רימ םורַא ךיז ןערָאּפ םיריוטקָאד יד .לָאטיּפש-דלעפ ןיא ךימ

 "רַאפ ךָאד וטסיב ןטכענ 1 סָאד טסייה סָאוו, :ּפָא רעוו ךיז טפור ,"ןייטשלעגייפ, ןעמָאנ

 ייב ךיז סיוורעד ךיא ."ךיוב ןיא ,טנייה ןוא סופ ןיא רעטעדנּוװרַאפ ַא יוו ןרָאװעג ןבירש

 רעטעדנווורַאפ ַא ןעוועג רעירפ גָאט א טימ זיא ,בקעי ,רעדורב ןיימ זַא ,טייהנגעלעג רעד

 .ליט ןיא טקישעגּפָא םיא טָאה ןעמ ןוא סופ ןיא

 -כרודַא .טנָארפ ןופ רעטייוו לסיב ַא ,גָאט ןבלעז ןיא ןעמוקעגרָאפ זיא עיצַארעּפָא ןיימ

 טשינ טָאה רעכלעוו ,שטיװָאנָארַא ןעמָאנ ןטימ גרוריכ רעשידיי ַא יז טָאה טריפעג

 ךָאנ ןעוועג ןיוש זיא ,ןלָאטיּפש יד ןופ סיורַא ןיב ךיא ןעוו .טייקשידיי ןייז ןטלאהאבסיוא

 .המחלמ רעד

 ן-פ .ח .ז

 ךימ טגלאפראפ סאוו ראמשאק סאד

 -מוא ןופ גָאט ןקיליורג םעניא טָאה סָאװ ,רעטומ ַא רַאפ רַאמשָאק רעסיורג ַא זיא'ס

 -עפש טָאה ןוא ,טנעה-םיחצור עשיטסירעלטיה יד ןופ רעדניק עריא עלַא ןסירעגסיורַא םוק

 רעדניק יד ןופ ןדייל-רעגנוה יד ןעוו .רעדלעוו ןוא רעדלעפ רעביא םָאזנייא טלגַאוועג רעט

 ךיז טימ ןעמונעגטימ רעטומ יד טָאה ,עפוטש רעטסכעה רעד וצ ןעגנַאגרעד ןענעז

 עריא ןופ טסענ רעד וצ קירוצ ןעמוקעג זיא יז ןעוו .ןסע ןכוז ןעגנַאגעג ןוא לגניי ןייא

 עטקַאהעצ ךעלקיטש :דליב קירעיורט א ןגיוא עריא רַאפ טקעלּפטנַא ךיז טָאה ,רעדניק

 .םייוג עשימייה טכַאמעג ןבָאה סָאד .רעייפ ןפיוא ךיז ןעלגערפ ךעלרעפרעק

 ערעזדנוא ןופ םזידַאס םעד ,טסול-דרַאמ יד ןפיירגַאב וצ טשינ טושפ זיא סע ןוא

 יד ןרעדליש ןענָאק וצ ידכ .ךַארפש ןייק ָאטשינ רעכיז זיא סע רעבָא ,םייוג-םינכש

 .עמַאמ רעד טָא רעד ןופ רעצ םעד ,עידעגארט
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 ןופ ,עמַאמ רעכעלקילגמוא רעד טָא ןופ םירוסי יד ךימ ןגלָאפראפ רָאי 20 בורק ןיוש -

 קידנעטש ךימ ןטיילגַאב רעיורט ןוא ןייוועג ריא .רעדניק עטלגערפעג ןוא עטעליוקעג יד

 .םוטעמוא ןוא

 ,ןצנַאט ןסייהעג ץיוושיוא ןיא טָאה ןעמ ןעמעוו ,טנגעגַאב ךיא בָאה עמאמ 8 ךָאנ ןוא

 רימ רעד ןופ ךיוא .טנערבעג ןבָאה תונברק רעטרעדנוה ךָאנ ןוא ןַאמ ןוא דניק ריא תעב

 .ןעיירפַאב טשינ ךיז ךיא ןָאק ,עטכישעג רעטלייצרעד

 ןוא ,הדיחי-תב ןייז ןופ דליב א טימ ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה ,ענבוד ןופ .ןַאמטיור ריד

 ףוס םוצ .דליב ןבענ "םימחר אלמ לא, ןַא ןכַאמ ןלָאז ייז ,םיללפתמ ןטעבעג גָאט ןדעי

 ...טצַאלּפעג טָאה סע ןוא ןטלַאהעגסיוא טשינ טָאה ץרַאה סָאד ,ןעניז ןופ ּפָארַא רע זיא

 יאדווא ןענעז ,רעטייוו ךָאד ןבעל ןוא רַאמשָאק םעד ןיא ןעוועגייב ןבָאה עכלעוו יד
 ןעוו ,סיוא רימ ןטלַאה ױזַא יוו :עגַארפ יד רימ ךיא לעטש לָאמ ליפ .ןזייא יוו רעקרַאטש

 .ןרָאװעג ןטינשרַאפ קידנעטשלופ ןענעז סעילימַאפ ערעזדנוא

 -עגוצ טָאה ,עמַאמ רעטשרע רעד ןגעוו טלייצרעד טָאה סָאוו ,ןאמשיפ הנח יורפ יד

 : ןבעג

 ןייז ,ןַאמשיפ ןמחנ 'רב הדוהי : עקידנגלַאפ יד ןרָאלרַאפ ךיא בָאה עילימַאפ ןיימ ןופ;

 ןיוש לָאז .עפיצ ןוא לחר-היח ,עינָאס ,לגייפ ,הרובד -- רעטכעט ףניפ ןוא לאומש זוז

 ןמז-לכ ןצרַאה ןיא ןייפ ןיימ ןגָארט וצ חוכ רימ ןבעג ןוא ,תומשנ עקילייה ערעייז ןטיהּפָא טָאג

 ."ןבעל וצ טרעשַאב זיא רימ

 עקשטאק לאומש

 קיבייא ףיוא לטעטש ןיימ זאלראפ'כ

 טימ טגָאירַאפ ןעוועג ןענעז ןשטנעמ ןעוו ,גָאט-רעמוז א ןיא ,1941 ינוי ןט-22 םעד

 ןבָאה סָאװ ,ןענַאלּפָארע עשישטייד ןזיוואב גנילצולפ ךיז ןבָאה ,םינינע עכעלגעט ערעייז

 יד זַא ןענַאטשרַאפ ןבָאה ןשטנעמ ןוא ,לטעטש ןקיאור םעד ףיוא דחפ א ןפרָאװעגנָא

 ןיוָאוועג טריזיליבָאמ טכַאמ רעשיסור רעד ךרוד זיא טנװָא ןבלעז םעד .סיורג זיא רַאפעג

 זעמ טָאה טכַאנ רעבלעז רעד ןיא .ייז ןשיווצ ךיא ןוא -- ןשטנעמ עגנוי לָאצ עסיורג ַא

 ,ענרַאס ןייק טריפעגקעווַא זדנוא

 תולוק יד .רעדניק ןוא ןעיורפ ,רעטסעווש ,רעדירב ,ןרעטלע טיילגאב זדנוא ןבָאה סע

 עטצעל סָאד ןעוועג ךיוא זיא סָאד .ןביירשאב םוצ טשינ ןעוועג ןענעז ןענעגעזעג ןתעב

 .עילימַאפ ןיימ ןעזעג בָאה ךיא סָאוו ,לָאמ

 רענטיקָאר םעד ףיוא ןייז וצ ןעמוקעגסיוא רימ זיא ,ענרַאס ןופ קידנרָאפקעװַא

 ןופ ןפָאלטנא ןענעז עכלעוו ,ןשטנעמ רעציווָארבמָאד ןפַארטעג בָאה ךיא ּוװ ,לַאזקַאוו
 ןפלָאהעג ןוא טייהנגעלעג יד טצונעגסיוא ךיא בָאה ,רענלעז א יוו ,ץוש ןכוז לטעטש

 טפעלשעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןענָאגַאווזטכארפ עשיסור יד ףיוא ןכירקוצפיורא ןשטנעמ
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 קיציא ,ןַאמצלַאג עקלַאצ :ךיא קנעדעג ןשטנעמ עקינייא .דנַאלסור ןייק ןיירא רעפיט

 .ןענופעג טשינ ןוא עילימַאפ ןיימ ןופ ןעמעוו טכוזעג בָאה ךיא .ערעדנַא ךָאנ ןוא ָאריּפַאש

 .טלמוטעצ ןוא ןקָארשרעד רעייז ןעוועג זיא ענטיקָאר לטעטש סָאד

 ףיט טריפעגּפָא ,ןטעדנּוווראפ א ,ךימ ןעמ טָאה ,ןשטייד יד טימ ףמַאק ןצרוק ַא ךָאנ

 .ןיירַא לָאטיּפש ןשיסור ַא ןיא ,ריביס ןיא

 וועיק ןופ גוצ רעד ךימ טָאה ,ןעגנורעדנַאוו ערעווש ךָאנ ,(1946) רעטעפש רָאי 5 טימ

 ןָאגַאװ ןופ קידנכירקסיורַא .ץיװָארבמָאד ,עיצַאטס רעטריניאור רעד וצ טכַארבעגקירוצ

 ךיא .דמערפ ןעוועג רימ ראפ זיַא ץלַא .םורַא םעד ףיוא טקוקעג גנַאל ןגיוא עניימ ןבָאה

 ָאד זיא סָאװ : טגערפעג ןיילַא ךיז בָאה ךיא ןוא ,תוברוח ,רעצעלפ עקידייל ןעזעג בָאה

 ? ןעמוקעגרָאפ

 ןיימ .ןיירא לטעטש ןיא ןייג ךיז טזָאלעג ןוא טומ טימ ןעמונעגנָא ךיז בָאה ךיא

 ןופ טסּוװעג טשינ טָאה רעוו .גרַאב ןפיוא ,ןעבייל ייב ןעוועג זיא "קענַאטסלָאּפ, רעטשרע

 קידנעייגכרווד .ץלַא ָאד זיא טסופ ןוא קידייל רעבָא ? עיצַאטס עשירטקעלע ןוא לימ רעד

 שידיי טריבַארעגנָא טימ לופ ןוא ץנַאג ןענאטשעג ןענעז סָאװ ,רעזייה עשייוג יד ייברַאפ

 ךיא ןיב יוזא .ןקילב עדמערפ טימ רימ וצ טקוקעגסיורא ייז ןופ ןעמ טָאה ,סטוג-ןוא-בָאה

 ייבראפ ךיא ייג טָא .סַאג רענייסַאש רעטבילַאב רעד ןופ ,לַאטרַאווק ןשידיי ןיא ןײרַא

 ץלַא .זיוה סקיטנַא םעד ,זיוה סיקצולס ,זיוה סיקצול ,זיוה סעקצַאצ ,זיוה סיקשטיב לציא

 ס'נָאק םעד לפלעוו וצ קידנעמוקוצ .טסיוו ָאד זיא ץלַא ,רענייטש טימ גרעב רעטניה ָאד טגיל

 ,סַאג רענשטינלַאב רעד זיב ןעזעג יירפ ןגיוא עניימ ןבָאה ,"רוטרַא-טרַאפ, רעדָא זיוה

 עשידיי עלַא .ןעוועג טרָאד זיא קידייל ױזַא -- לָאטיּפש ןטנערברַאפ ןופ ךעלטשער יד רעדָא

 יעטוג, ענעפורעג ױזַא יד ךרוד ןעמונעצ רעדָא ,טנערברַאפ ןעוועג טרָאד ןענעז רעזייה

 .טכארבעגמוא ןרָאװעג זיא גנורעקלעפַאב עשידיי יד יוו םעדכָאנ ,םינכש עשייוג

 ,טניירפ עניימ ןופ רעמינפ עטנַאקַאב טכוזעג ןקילב עניימ ןבָאה ,גָאר ןיא קידנעייטש

 ָאטשינ .דמערפ ןוא קידייל ןעוועג זיא ץלַא .ןפערט ָאד ךיז געלפ ךיא עכלעוו טימ ,םירבח

 ..."עטאלוה, הרבח יד

 ,לעטָאה סבילטָאג ךרוד ייבראפ ,רעיומ סרעלדנַאס ןוא קרַאּפ ןשיווצ ,קידנעייג ױזַא

 סָאװ ,לסעג-דָאב םוצ ,גרַאב סלאיתוקי ךרוד ןעמוקעג ךיא ןיב ,קייטפא סווָאסוטַאמ ךרוד

 ןַאקרַאּפ רעכיוה סלאיתוקי זא ,ןעזעג טרָאד בָאה ךיא .םייה רעטלַא ןיימ וצ ּפָארַא טריפ

 זיוה סצעווש חספ ,ָאטשינ זיא זיוה (קיצשזָאווזיא רעד) סנדנילב םעד המלש ,ןסירעצ זיא

 זיא סנ רעד .ץנַאג טייטש זיוה סרעגיח לקנַאי סָאװ טרעדנווועג טָאה ךימ .ָאטשינ זיא

 יוו ןבילבעג זיא סָאד ןוא ןבילקעגניירַא ןיהַא טרָאד ךיז טָאה ,עייוג א ,הנכש ַא לייוו ,ןעשעג

 .ןרַאוועג ןעמונעצ רעדָא טנערברַאפ ןענעז רעזייה ערעדנַא עלַא לייוו ,לסעג-דַאב ןופ רכז א

 בוטש יד ,זיוה ןיימ ןעוועג זיא סָאוו ,רענייטש טימ גרַאב א וצ ןעמוקעגוצ ךיא ןיב ױזַא טָא
 בָאה ,דימ רעייז ןוא רעטפעשרעד א .עקשטַאק החפשמ יד טניווועג טָאה סע רעכלעוו ןיא

 ...רענייטש טימ לגרעב םעד ףיוא טצעזעגערדינַא ךיז ךיא

 .לָאמָא ןופ רעדליב ענעדישרַאפ ןפָאלעגכרוד חומ ןיימ ןיא ןענעז טנעמָאמ םעד ןיא

 טשינ ךיז טָאה עילימַאפ ןיימ ןופ רענייק זא ,תמא ןרעטיב םעד טליפרעד ךיא בָאה ָאד



 1 קיבייא ףיוא לטעטש ןיימ זָאלרַאּפ'כ

 עמיטש עשייוג א גנילצולפ טָאה ,תובשחמ עניימ ןיא טפיטראפ יוזא קידנציז .טעוועטַארעג

 ןכש 8 ןעוועג זיא סָאד *?וטסמוק טענַאוו ןופ ?ְךֶאנ טסבעל וד, :טרעטיצעגפיוא ךימ

 ,ןטלאהאבסיוא ךיז טָאה עקשטַאק עילימַאפ ןיימ זַא ,הרושב יד טגָאזעגנָא רימ טָאה רעכלעוו

 וצ טָאטש ןיא ןרָאװעג טכַארבעג ןוא ץלעס רעטניה ןרָאװעג טּפַאכעג רעטעפש זיא יז רָאנ

 רימ טָאה יוג רעד ...ץלַאז טנופ ןייא טימ דיי ןייא רַאפ טלָאצַאב ןבָאה עכלעוו ,ןשטייד יד

 טימ לבָאד רעטסעווש ןיימ ,ןיז 4 ןוא יורפ ןייז טימ רעב-שרעה רעדורב ןיימ זַא ,טלייצרעד

 ,ץעווש הילדג טימ ןעמַאזוצ ,רעטכעט 2 ערעייז ןוא ,(קצָאסיװ ןופ ןַאטּפַאק להשמ) ,ןַאמ ריא

 ןוא םלוע-תיב ןטלַא םעד ףיוא ןרָאװעג ןסָאשעגסיוא ןענעז -- רעדניק 2 ןוא יורפ ןייז

 .רענייב ערעייז ןעור טרָאד

 קעװַא ןיב ןוא ץַאלּפ םעד ןזָאלרַאפ טזומעג בָאה ךיא ,ןכָארבעצ רעייז ךימ טָאה סָאד

 רעד) ,ָאריּפַאש קיציא ןפָארטעג ךיא בָאה ,לטעטש ןיא קידנעמוק .םינפ שידיי ַא ןכוז

 טניווועג טָאה רע ווו ,זיוה ןיא ךורטָאּפ ףלָאװ וצ טריפעגקעווַא ךימ טָאה רעכלעוו ,(רעגנַאל

 רימ רע טָאה טכַאנ רעד ןיא טעּפש זיב .דנַאלסור ןופ טרעקעגמוא ךיז טָאה רע טניז

 זיא קילגמוא סָאד יוזא יוו ןוא םישודק ערעזדנוַא ןופ םייוניע עכעלקערש יד טרעדלישעג

 .ןעמוקעגרָאפ

 ןוא ,עילימַאפ סעוואשט ןופ ,ןאמצַארק עקטָאנ ןעמוקעג רימ וצ זיא ירפ סנגרָאמוצ

 ךרוד טזָאלעגּפָארַא ךיז ןבָאה רימ .ןסַאג עטריניאור יד רעביא ןייג טזָאלעג ךיז ןבָאה רימ

 סעשזַאלּפ יד .ןעוועג טשינ ןיוש זיא לימ-רעסַאוו סלזנעג .ןירָאה ךייט םוצ לסעג-דָאב םעד

 טנַאמרעד ךיז ןבָאה רימ .טנקירטעגסיוא יוו ןעוועג זיא ךייט רעד .ןזָאלראפ ןעוועג ןענעז

 עדליוו יד : עשזַאלפ סיציוק םעד ,גָאט רעמוז א ןיא ,תבש ןעזעגסיוא לָאמַא טָאה סע יוו

 זיא טנגוי יד רעבָא .דיירפ רעייז ןוא רעטכעלעג רעייז ,עכעלטנגוי ליפ ױזַא ןופ ןעיירשעג

 טָאה טייקליטש עטיוט ַא .דמערפ ןוא דליוו טקוקעגסיוא ָאד טָאה ץלַא ,ןעוועג טשינ רעמ

 .טשרעהעג

 ןטצעל םוצ טלעטשעגּפָא ךיז ךיא בָאה ,סעשזַאלּפ עקידייל יד ןופ ךיז קידנרעקמוא

 ןעזעג טשינ בָאה ךיא .ןרָאי ליפ ױזַא ךשמב טניווועג בָאה ךיא ּוװ ,ץאלפ םעד ףיוא לָאמ

 ןוא רעטקירדרעד ַא .דָאס רעזדנוא ןיא ןסקַאוועצ ךיז ןענעז סָאװ ,רעמייב עדליוו יוו רעמ

 סעקשורטעיפ לארשי ךרוד ,טָאטש ןיא קירוצ ןייג טזָאלעג ךיז ךיא בָאה ,טירט ערעווש טימ

 טרָאד ,זיוה סצעווש הילדג ןעוועג זיא סע ּווו ,טרָאד טלעטשעגּפָא ךיז בָאה ךיא .גרַאב

 ןגָארטעגרעביא ןוא ןרָאװעג ןעמונעצ זיא זיוה סָאד ."ריעצה-רמושה, רעד ןעוועג זיא'ס ּווו

 ,ףרָאד רעציניטיל ןיא ץעגרע

 ןקידייל א וצ ןעמוקעגוצ ןוא ,סַאג רעניבָארָאװ ךרוד ,ףיורַא גרַאב ןעגנַאגעג ןיב ךיא

 טשינ טרעה ןעמ ,טרָאד ליטש ַאש'זיא'ס .לוש-"תוברת, יד ןעוועג רעירפ זיא סע ּווו ,ץַאלּפ

 ,ןדנּווושרַאפ זיא ץלַא -- ךעלהשמ ןוא ךעלקילארשי יד ןופ רעדליפעג ןוא למוט םעד

 .קערש עטסיוו א םורַא ךיד טמענ סע ןוא

 םוצ ,סאג-ענימג ןוא סַאג רעױנטסָאלָאװ ךרוד ,ןייג רעטייוו טזָאלעג ךיז בָאה ךיא

 ןגיוו רעמיוב-ענסָאס עכיוה יד ,ןעמונעצ ןַאקרַאּפ רעד ,ןסירעצ םירבק יד .םלוע-תיב ןטלא

 ךיא .םוקמוא םעד ןגעוו ןגָאז-תודע טרעהעגפיוא טשינ ןטלָאװ ייז יוו ,ןעלמרומ ןוא ךיז
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 סעלעניז גילעז רעטעפ ןיימ טניווועג טָאה סע ּוװ ,סַאג-רענשזידָאלָאק ןעגנַאגעגכרוד ןיב

 ךיא וו ,זיוה סקונזעלב ריאמ-קיציא .רעזייה ןייק ָאטשינ ,קידייל ָאד זיא ץלא .(ןאטפַאק)

 ןיימ טניווועג טָאה סע ּווו טעלטשענּפָא ךיז ןבָאה רימ .ָאטשינ זיא ,לעפ ןפיוק געלפ

 טשינ טָאה רעוו .ךוטצרַאווש עקשימ -- עילימַאפ רעטגייווצרַאפ ןייז טימ .רבח רעטסעב

 ןימינב 1 קנאב רעשיטָאטש רעד טימ טריפעגנָא טָאה רעכלעוו ,ךוטצרַאווש ןימינב טנעקעג

 ךוטצרַאווש עקשימ .םלוע-תיב ןטלַא ןפיוא טיוט רעייז ןענופעג ןבָאה עילימַאפ ןייז טימ

 .דנַאלסור ןיא ןעמוקעגמוא זיא

 עלַא .םישרדמ יתב יד ייבראפ ןעגנַאגעגכרוד רימ ןענעז ,תוברוח יד רעביא קידנעייג

 סע .ןברוח םעד טבעלעגרעביא טָאה לוש עסיורג יד זיולב .ןכָארבעצ ןוא טרעטשעצ

 ! ? ַאטשינ ןענעז םיללפתמ ןייק זַא -- סָאװ וצ :רעבָא ךיז טגערפ

 -רעביא ךיוא זיא ,לֶאז-סגנולייוורַאפ-טפיוה רעד ןעוועג זיא סע ּוװ ,ענרַאשזָאּפ יד

 רַאפ :רעבָא ךיז טגערפ סע .לטעטש ןופ "םייה-רוטלוק, יד טציא זיא סָאד .ןבילבעג

 ?ןבילבעג סע זיא ןעמעוו

 טסופ -- קרַאמ םוצ ןייג טגעלפ ןעמ ווו ,גָאר סנייטשגנוי וצ ןעמוקעגוצ ןענעז רימ

 לַסֶאי ןפָארטעג זדנוא טָאה ָאד .םורַא ךיז ןעיירד םירעיופ עקינייא זיולב ,טרָאד זיא

 טימ ךיז טָאה רע .זיוה סענייח רתסא ןיא טניווועג ןבָאה עכלעוו ,יורפ ןייז טימ .קינעשטעפ

 ,םוקמוא ןופ ןרָאי יד ןיא ןעגנובעלרעביא ענייז טלייצרעד זדנוא ןוא טיירפרעד רעייז רימ

 -נייא ךס א טַאהעג טשינ בָאה ךיא .לטעטש ןופ קעװַא ךיא ןיב ךָאנ גָאט ןבלעז םעד

 טלעוו רעטיירב רעד ןיא טזָאלעג ךיז ןוא טנַאה ןיא עלעקעפ ןיילק ןיימ ןעמונעג ,ןקַאּפוצ

 .ןיירא

 םורא רעמייב יד טגיוועג טָאה טניוו רעד .ערעטצניפ א ןעוועג טלַאמעד זיא טכַאנ יד

 ןענעז רימ .ןיילא ןעגנַאגעג טשינ ןיב ךיא .קערש א ןפרָאװעגנָא שזַא טָאה סע זַא ,רעזייה יד

 עכלעוו ךעלדיימ עשיפרָאד עקינייא ,עילימַאפ ןייז טימ קַאב םולש :עפורג עניילק ַא ןעוועג

 -סוש םעד ,ךוטצרַאווש השמ ןוא ,(ןוקסעלפ עקטַאלז ייז ןשיווצ) ,טעװעטַארעג ךיז ןבָאה

 ,לטעטש ןרעביא ןעגנַאגעג רימ ןענעז םילבא יוו .(ןוז "סנצרַאווש םעד, לפלעוו) סרעט

 ןָאגַאווזטכארפ א ןיא ןכַארקעגניירַא ןיב ךיא .לַאזקָאװ םוצ טפעלשרעד ךיז ןבָאה רימ זיב

 טרירעג ףליה-סטָאג טימ טָאה ןַאב רעזדנוא .יורטש ןפיוא רעגעלעג ַא ךיז טכַאמעג ןוא

 עפורג עניילק א ךָאנ זיא ,ענראס ןייק קידנעמוקנָא .טייצ-טנווָא ,גָאט ןטייווצ םעד טשרע

 קיציא ךיוא יוו ,(סראטאמש םעד לדיי) ןוז ריא טימ ןאמשיפ עשטנח :זדנוא וצ ףיורַא

 .ןסור יד ןופ ןפיולטנַא טזומעג טָאה רעכלעוו ,ָאריּפַאש

 ןייק ןעמוקעגנָא עטרעטַאמעגסיוא רימ ןענעז ,ןענאב טימ ךיז ןפעלש ןכָאװ 6 ךָאנ

 ,ןײרַא געוו ןיא רעטייוו טזָאלעג ךיז רענייא רעדעי טָאה טרָאד ןופ ,(ןליופ) ווַאלצָארװ

 רעד ןיא ,םיטילּפ ןופ רעגַאל א ,םייהסלַאצ ןייק ןעמוקעגנָא ןיב ךיא .טנָאקעג רָאנ טָאה רע ּוװ

 רעד טימ ,ךיא בָאה טייצ רעצרוק א ךָאנ ןוא ,דנַאלשטיײד-ברעמ ןופ ,ענָאז רענַאקירעמַא

 ןיא טצעזַאב ךיז ןוא דרע עשישטייד ענעטלָאשרַאפ יד ןזָאלרַאפ ,רעדירב עניימ ןופ ףליה

 .עקירעמא



 ןייטשלעגייפ קחצז

 רעזייה עטסופ ןוא ןסאג עמאזנייא רעביא

 תורוד 29 ןופ תורכקה"תיב ַא

 רימ ייב ןגעלעג ןיוש ןענעז ןליופ ןייק ןרָאפ וצ ןריּפַאּפ-עיצַאירטַאּפער עניימ ןעוו

 ןוא ןסַאג עבורח רעציװָארבמָאד רעביא ןריצַאּפש רעדיוו קעווַא ךיא ןיב ,ענעשעק ןיא

 ןברוח םעד ךיז ןיא ןּפַאזנייא ידכ ןוא ןענעגעזעג וצ ךיז ידכ לָאמ סָאד -- רעזיה עטסופ

 טצירקעגנייא זיא סָאוו ,ץיווָארבמָאד ןשידיי ןופ דליב סָאד זיא טָא ןוא .ןעקנעדעג םיא ןוא

 ןבילבעג טשינ זיא ,ךעלסעג עקימורַא יד ןיא ןוא קרַאמ ןיא .ןורכז ןיימ ןיא ןַאד ןרָאװעג

 "לאב רעשייוג רעד זיב ךיז ןעיצ תוברוח יד .רעזייה עשידיי עקילָאמַא יד ןופ ןכייצ ןייק

 עטקעדַאב זּורג סעברוה זיולב ןבילבעג ןענעז ןסַאג עשידיי עלַארטנעצ יד ןופ .סַאג רענשטינ

 -קיצנייא יד .סעקלכעטש עקידבאב-העשת ןוא עוויפָארק ,ןזָארג עדליוו עכיוה טימ

 ןוא סעווריוו ליגייב ןמלז וצ טרעהעג רעירפ טָאה סָאװ ,בוטש עשידיי ענעבילבעג

 ןוא םַאזנייא ,קידכעבענ טייטש ,החפשמ רעשייוג א ןופ תושר ןיא טציא ךיז טניפעג

 טניווועג לָאמַא טָאה סע ּווו טרָאד ,בוטש רעד טָא ןגעקטנַא .ןברוח ןשידיי ןפיוא טגָאלק

 יד ךשמב טָאה סָאװ ןוא רתסא יורפ ןייז טימ ןייבנייש רשא ריבג רעציװָארבמָאד רעד

 ווו ןוא ,ל"צז עשטמוחנ 'ר ,בר ןופ ץנעדיזער יד יוו טנידעג רָאי קילדנעצ ייווצ עטצעל

 יד טָא -- ,עכעלטנגוי ןוא ערעטלע ןופ ,ןבעל שידיי טימ טלדורפשעג קידנעטש טָאה סע

 ןלעוו ןוא ןכוז ןדיי ןביילקנעמַאזוצ ךיז טייצ-ַאטעג ןיא ןגעלפ סע רעכלעוו ןיא ,בוטש

 זיא לרעיומ םעד ןופ -- בר ןעיורג זיירג םענופ ליומ ןיא טרָאװ-טסיירט ַא ןעניפעג

 ןעוועג ןענעז םייוג יד לייזו ,ןבָארגעצ טוג -- ץאלפ רעד .טפעלשעצ לגיצ ןטצעל ןזיב

 ..ךלָאג ןוא דלעג טימ תורצוא ןבָארגַאב ןענעז ןיבַאר ןיקסווָאדישז םייב זַא ,רעכיז

 טשינ ,רענעפָא רעד סיורַא טוג ךיז טעז ,טייז-ןופצ וצ קידנקוק ,טרָא ָא-םעד ןופ

 ןבָאה תובצמ ענרעצליה יד טימ טיולפ םעד לייוו ,תורבקה-תיב רעטלַא רעטמיוצעגמורַא

 -לימ ףיוא ןרָאװעג טפעלשעצ ןענעז תובצמ ענרענייטש יד ןוא טנערברַאפ םיארפ יד

 ,ןרָאװעג טעגרהעגסיוא זיא ץיווָארבמָאד עקידעבעל סָאד רָאנ טשינ זַא ,עז זיא .סענרָאשז

 טעדנעשעג ןוא טיוטעג לָאמ ַא ךָאנ זיא ,ץיווָארבמָאד עקידתורוד-25 ,עטיוט סָאד ךיוא רָאנ

 ןקילייה םעד ןדנעש ןוא םורַא טציא טרָאד ןעייג ךעלמיצקש ןוא טניה ,םיריזח .ןרָאװעג

 ווא המיא ,השודק א רַאפ סָאוו טימ ,ךיז ךיא ןָאמרעד םעלַא םעד ףיוא קידנקוק .ץַאלּפ

 סע ּוװ ,טרָא ןקילייה ןטלַא םעד וצ ןעיצַאב ךיז ןגעלפ ,ןדיי עקידלטעטשניילק ,רימ דחפ

 םידיסח ,םילבוקמ ,םינבר -- ייז ןשיווצ ,ןדיי רעציװָארבמָאד תורוד 25 ךרעב ןעור

 טָא ןופ תויחצנ ןוא השודק רעד ןיא טביולגעג קילייה ןבָאה עלַא רימ .השעמ ישנאו

 -םיוא עלַא ןלעוו םיתמה-תייחת וצ זַא ,טביולגעג ; תורודה לכ ףוס זיב םייחה-תיב םעד

 .ץַאלּפ רעד ןקידיילפָא ךיז טעוו ןאד טשרע ןוא ,ןייטש

 םייחה-תיב ןטלַא ןפיוא ןנימ רב ןטצעל םעד ןעוועג רבוק טָאה ץיווָארבמָאד ןעוו
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 קישטרַא םעל טרָא ןַא רַאפ טלָאצַאב ןבעל םייב טָאה רעכלעוו ,ַאטסָארַאטס הימחנ 'ר

 ןַאד ןוא גנוסילשּפָא ןייז וצ םלוע-תיב ןפיוא סיורַא ץיווָארבמָאד בלַאה ןַאד זיא ,רענשזריק

 רענזערעב ןופ יאבג רעד ןוא "חצנל תומה עלב, :טגָאזעג ןטייווצ םוצ רענייא טָאה

 ,תומשנ עקילייה, :ןגירשעגסיוא טָאה ((דלעפ ןמחנ 'ר רימ ךיז טכוד) אשידק-הרבח

 יוו ןעזעג עקַאט הבשחמב רימ ןבָאה טלָאמעד .*טסַאג םענעמוקעג םעד םינפ לבקמ טייז

 .חרוא םעד ןעמענפיוא ןעייג ןוא םירבק עקירָאי-טרעדנוה ערעייז ןופ ףיוא ןעייטש תונחמ

 ןוא בוטש רעשידיי רענעבילבעג קיצנייא רעד ןופ לקירב ןפיוא ךיא ייטש טציא

 -יורג טימ גערפיכ ןוא םייחה-תיב ןופ גנוכעוושרַאפ רעד ףיוא ,ןברוח ןטלוב ןפיוא קוקיכ

 ? רענייב עקילייה תורוד 25 ערעזדנוא רעביא ָאד רימ ןזָאל ןעמעוו רַאפ, :ןייפ ןקיל

 רעטציא ךיז ןזייוואב ךעלסעג ןוא ןסַאג ענעזעוועג ,םיחטש עקידייל עלַא יד רעביא

 ןייא ןייק ,דניק שידיי ןייא ןייק ,עמַאמ עשידיי ןייא ןייק ,םינפ שידיי ןייא ןייק טשינ

 רימ םעל עקידנעייגייבראפ עלַא ןענעז טייצ רעבלעז רעד ןיא .ןַאמ רעטלַא רעשידיי

 יד ןדיי עכלעוו וצ ךיא ןעקרעד ןלאפ ךס א ןיא .םידגב עשידיי ןיא ןָאטעגנָא םייוג

 ,רעהַא םוק !לידאד, :ןָאט יירשעג ַא ןוא ןפיולוצ וליפא ךיא ליוו .טרעהעג ןבָאה םידגב

 ."! ךָאד סע טסיב וד

 ןופ שער םעד סַאג-לביטש ןופ ןוא ןעמורב סָאד סַאג-לוש ןופ רעמ טשינ טרעה ןעמ

 .עקידנעייג ,סעלָאקש ןוא ןלוש ,םירדח יד ןופ ךעלרעדניק יד טשינ טעז ןעמ .םיללפתמ יד

 ןעמ .טעברַא ףיוא עקידנטרַאוו ,קרַאמ ןיא ןעייטש סָאװ תולגע-לעב עשידיי יד רעמ ָאטשינ

 ןוא סעקישטשָאװזיא עשידיי עלַא יד ןציז סע עכלעוו ףיוא סענאבאראש יד טשינ טעז

 ןוא םוקנָא םוצ ךָאנ זיא'ס טייצ לפיוו ןסיוו וצ ידכ סרעגייז ענלקינ עסיורג יד ףיוא ןקוק

 ןוא .ןרעדנַא םעד רענייא ןיירַָא ךיז טגָאז ןעמ ןוא לייוורעד ןעמ טסעומש ,ןַאב ןופ ןייגּפָא

 ןעייר עדייב ןופ גנעל רעצנַאג רעד ףיוא סעקרעמערק ןוא רעמערק יד ָאטשינ ןענעז סע

 םערָאװ ,טייקטגרָאזרַאפ עפיט ַא ,הגאד ערעדנַא ןא טור ריט רעדעי רַאפ תעשב ןעמָארק

 -סיוא ףרַאד ןעמ רעדָא ,לסקעוו א ָאד זיא ןגרָאמרעביא ןוא ןוידפ ןייק ָאטשינ ךָאד זיא'ס

 .סעקטַאדָאּפ ןופ עטַאר א ןלָאצַאב רָאג יצ ,עמַאנכַאנ ַא ןפיוק

 ןרָאטלַאכוב ןוא סערַאקַארב ,ןרָאטנַאק ערעייז טימ םירחוס יד ןענעז טקעמענּפָא

 יד ,סרעדיינש יד ,סרעטסוש יד ,תוכאלמ-ילעב עשידיי יד -- לצרָאװ ןטימ ןסירעגסיוא

 ָאטשינ .שזטסימרובדומכ רעשידיי רעד ןייטשגנוי עשטיא רעמ ןיוש ָאטשינ .סעילַאווָאק

 -ימָאק עװָאקטַאדָאּפ עװָאקנוצַאש יד טימ זיא סיוא .סעקינוואל עלַא טימ ןרעפלַאג ןרהא

 -ָארבמָאד יד טנידַאב ןבָאה עכלעוו םיריוטקַאד ןוא סרעקייטפַא עשידיי טימ סיוא ,סעיס

 ערעייז טימ םידמלמ יד רעמ ָאטשינ .ךיילגוצ עשידיי ןוא עשייוג ,גנורעקלעפַאב רעציוו

 ףיוא זַא ,ןייז ללפתמ ןוא םיליהת ןגָאז לוש רעסיורג רעד ןיא ןעייג עכלעוו ךעלמידימלת

 יד רעמ אטשינ .עפש ַא ּפָארַא למיה ןופ לָאז סע ןוא ןגער ןייג לָאז רעדלעפ עשייוג יד

 ןופ רעטיירפשרַאפ יד -- רערעל יד רעמ ָאטשינ ,קעז-םיתילט עסיורג יד טימ ןדיי ענייש

 םיגיהנמ"ייטרַאּפ ןייק ָאטשינ .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד ייב עיצַאזיליוויצ ןוא רוטלוק

 ןופ ןפירגַאב ענייש וצ ,ןעמרָאפ עיינ וצ ןפורעג לָאמַא ןבָאה עכלעוו רעוט-ללכ ןוא

 ןופ רעגנעהנָא ,םידיסח ענעדישרַאפ יד רעמ ָאטשינ ..טייקכעלרעדירב ןוא טייהכיילג
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 ָאטשינ .םיריבג עקידהרוחש-הרמ יד ,םינצבק עטהגַאדרַאפ יד ָאטשינ .תוטיש ןוא םייבר

 ,ץיװָארבמָאד עשידיי סָאד זיא לצרָאװ ןטימ ןסירעגסיוא .ןסַאמ עקידנטעברַא יד רעמ

 ףיוא ,זיוה סנרעטלע עניימ ןופ טנעוו ענעכָארבעצ יד ןבענ ןענַאטשעג ױזַא ןיב ךיא

 סעמומ ,סרעטעפ סנייטשלגייפ עלַא יד טניווועג ןבָאה'ס ןכלעוו ףיוא ץַאלּפ ןטסיוו םעד

 ָא-רעד .רעדורב ןוא רעטסעווש ,עמַאמ-עטַאט -- טייצ-ָאטעג ןיא ןוא ,רעדניק-רעטסעווש ןוא

 -עגנעמַאזוצ ןופ טניריבַאל ַא ןעוועג זיא ,"רוטרַאדטרַאּפ, : ןפורעג טָאה'מ ןכלעוו ,לקניוו

 ןוא ןציוו רעציװָארבמָאד רַאפ טקעיבָא ןַא ןעוועג ךיוא זיא ןוא סעקזייה ענעטכַאלפ

 םוצ גנַאגסױרַא רעטצעל רעייז ןעוועג עקַאט סע זיא טרָא םעד ןופ .ךעלטרעווכיילג

 םענעכָארבעצ-טוג ןוא טנעוו ענעטָאשעצ-בלַאה יד ןבענ קידנעייטש ,טציא .שרַאמ-ןטיוט

 ןקילָאמַא םעד ןגעוו ןעגנורענירעד ,תונורכז ןשינעפיט יד ןופ ףיוא ןעמיווש ,ץַאלּפ

 ןענעז ,ןרָאי-רעדניק ענעגנַאגרַאפ יד וצ הבשחמב ךיז קידנרעקמוא .ץיווָארבמָאד ןקידעבעל

 יד טָא טניֹוװַאב ןבָאה עכלעוו .תוחפשמ עטנַאקַאב עלַא ןגיוא עניימ רַאּפ ןעגנַאגעגפיוא

 ןופ דליב עיונעג סָאד ןעזרעד ךיז ראפ בָאה ךיא ןוא ,ןעמייה ענערַאוועג-בורח עלַא

 .ץיווָארבמָאד ןקידרעירפ

 ןרַאי-רעדניק עטסירפ עניימ ןיא

 סָאװ זיוה-החפשמ ןיימ ןבענ ,גנַאטש-ןפַארגעלעט םעד ןָא טרַאּפשעגנָא ייטש'ב...

 -רעטסעווש ץוט ןבלַאה ןַא ךָאנ טימ ,ךיא ןעוו ןרָאי-רעדניק יד ןופ ךאנ קנעדעג'כ

 ,דָאהַארַאק ַא ןיא גנאטש םעד םורַא טרָאד ךיז ןעיירד ךעלגניי-יקדרד עלַא ,רעדניק

 -רעדניק עטסירפ עניימ ןָא ךיז ןָאמרעד'כ ."ונארַא ןוא דַארַא, : ןעגניז ןוא ןליפש ,ןפיטש

 .רדח ןיא ןייג וצ טרָאד ידכב ץיװָארבמָאד ןייק ןדייז םוצ ךימ טריפ ןעמ .ןרָאי

 -מָאד ץנַאג רימ רַאפ ךיז טזייווַאב ,גרַאב רעפורק םייב ,דלַאוו ןופ קידנרָאפסױרַא

 לוש רעשידיי רעד ןופ רעכעד יד ,סמערוט-רעטסיולק עכיוה יד -- טשרע וצ .ץיווָארב

 רַאפ עז'כ .עטיור ןוא ענירג ,ענעכעלב -- רעכעד .ךעלרעיומ עסייוו עקימורַא יד ןופ ןוא

 -מוא רעטסטייוו ריא וצ זיב טייקכַאלפ עטיירפשעגרעדנַאנופ עצנַאג יד ןגיוא עניימ

 רעטקעלּפטנַא רעד טימ ןקיטעזנָא טשינ ךיז ןענָאק ןגיוא עשירעדניק עניימ .טייקכעלדנע

 ןרָאי עקידרעטעפש יד ןיא טקעדרַאפ גנובעלרעביא עטשרע ענעי זַא ױזַא .טייקנייש

 .ןרעלעפ עקידלטעטשניילק עלַא

 םוצ ןפיול ,ךעלגניי היפונכ ַא ,רימ .גָאט רעקידקיטיירפ רעקידרעמוז ַא זיא טָא

 עקידנרַאפייברַאפ יד ןעז ןוא ןענַאב יד ןופ ןפייפ סָאד ןוא שער םעד ןרעה לַאזקָאװ

 סָאד טעזרעד ,רעמייב יד ןשיווצ ,ייסָאש ןטימ לַאזקָאװ ןופ קירוצ קידנעייג .ןרישזַאסַאּפ

 ןטסרַאיוו עטעוועדלַאפעג ךס א םורַא טמענ קילב רעד .םיחטש עטייו גיוא

 ןוא ןטייוק עקיברַאפ טימ עטשימעג ,ןזָארג ענירג ,עכיוה ןוא עפיט טימ עטקעדַאב

 .ךעלכייט ןוא סערעיזָא עקידנצנַאלג עניילק

 -סיולק יד טשרע וצ ,גרַאב ןפיוא לטעטש סָאד סיוא ךיז טלייש ,סטכער ןופ ,ןגעקטנַא

 ןסַאג עשידיי עריא עלַא טימ ץיװָארבמָאד עשידיי עצנַאג סָאד ךָאנרעד ןוא ןלָאּפוק-רעט

 ןוא קידלגנעלש ןגיובעג ,ךייט רעד טפיול ,ּפָארַא טייוו ,גרַאב םעד סנסופוצ .ךעלסעג ןוא
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 ןעמ טעז קירב םענרעצליה ןכיוה ןפיוא קידנעייטש .םיפוג עשלגניי ,עטעקַאנ -- םיא ןיא

 ןופ .לימ-רעסַאװ רעד ןופ סעטעּפָאל יד ּפָארַא ךיז ןזָאל ןוא ךיז ןביוה סע יוו סקניל ןופ

 עטעקַאנ יד סיורַא ךיז ןּפַאכ'ס ןכלעוו ףיוא ץליהעג סַאּפ רעקידנעמיווש א -- סטכער

 .ךעלגניי

 ּפָארַא ןגָארט םייוג .ןרופ עגנעמ ַא טייטש עציניילֶא סעבייל ןבענ .ייסָאש רעד זיא טָא

 ןוא םידגב עטצלַאמשרַאפ טסעז .יירשעג ַא ,למוט ַא זיא'ס .רענעגעוו יד ןופ סעקשַאנ

 א קעװַא ךיז טיצ סקניל ןופ .דרעב עשידיי ענעסקַאוועצדטיירב ךיז ןטיירפש ייז רעביא

 עקַאט טרָאפ טָא ןוא .ךעלטעטש ןוא רעפרעד וצ ,טייוו קעװַא טכיירג יז .סַאג עגנַאל

 ךעלמיצקש .ייז ןרָאפ ץינשזערעב ןייק זַא ,טגָאז ןעמ .ןדיי טימ טקַאּפעג לופ רופ ַא וצניהַא

 ,ןעניימ ןוא רעיוא שיריזח ַא יוו םידגב ענעסירעצ ערעייז ןופ ןקע יד ןעיירד ןוא ךָאנ ןפיול

 .ןדיי יד ןענערעצרעד ייז זַא

 וד .רעדלעפ ענירג ערעייז וצ ןרָאפ םייוג רעכלעוו ךרוד ,סַאג ַא ךיז טיצ ןגעקטנַא

 .ןרָאק םענירג םעד טביוה ןוא טגייל ,האובת יד טגיוו טניוו רעד יוו טסעז

 "עג סַאג רעשייוג רעד ןיא

 -ידיי עקיצנייא סָאד ךיז טניפ

 ס'אינת-םייח 'ר ןופ זיוה עש

 ךעלגניי סנעמעוו טימ החפשמ

 .רדח ןייא ןיא ןענרעל רימ

 טלייט ,לקנַאי ,רערעטלע רעד

 -סעב רעד זיא ןוא סיוא ךיז

 רעד .רדח ןיא דימלת רעט

 טנָאטַאב ,םייח-המלש 'ר ,יבר

 ןייג טעוו רע ביוא זַא ,רדסכ

 -סיוא רע טעוו ,רשיה ךרדב

 'ר .ילכ ענשזַאוו א ןסקַאװ

 דייַא זיא (שקָאל) אינת-םייח

 טימ ןשטנעמ ןדעי טעלג סָאװ

 ןגיוא ענייז ןיא לייוו ,קוק ןייז

 עשידיי ליפ ױזַא ןַארַאפ זיא

 "מָאד ןיא רענייק !טייקיצרַאה

 טרעהעג טשינ טָאה ץיווֶארב

 ןעמעוו וצ לָאז רע זַא ,לֶאמנייק

 םישק םירבד ןדער זיא סע

 ַא ףיוא ןָאס קוק א רעדָא

 טָאה ךיוא .הדפקהב ןטייווצ

 לָאז רע ,ןעזעג טשינ רענייק

 רעדורב ןייז ןוא שקָאל לקנַאי .דרעפ ןייז ןרירנָא שטייב ןטימ
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 -לַא ,רענעטלַאפשעג רעצראווש רעד ןיא םיא ןעמ טעז ךָאװ עצנַאג ַא .קיטרַאנגייא זיא רע

 ןסעומש ענייז .גנונעדרָא ןיא קידנעטש -- תואפ ןוא דרָאב יד .עטָאּפַאק רערעביוז רָאנ ,רעט

 רמאמ א טימ ןטכָאלפעגכרוד קיטיינ זיא'ס ןעוו ןענעז ,טעברַא רעד ייב ,ןכָאוורעדניא

 .רערעדנַא ןייק ָאטשינ זיא'ס ןעוו רָאנ רעבָא ,הרות רעד ןיא רע טנעייל תבש ,ל"זח

 זיא רע .רשיה ךרדב ןעגנַאגעג טשינ זיא ןוא ןיבר םעד טגלָאפעג טשינ טָאה לקנאי

 יד שיסור ןענרעל ןָא רע טביוה ,ןקידנע ןכָאנ ןוא עלָאקש רעשייוג רעד ןיא ןכָארקרַאפ

 רעציװָארבמָאד ןיא רבח ַא ןעוועג זיא שקָאל לקנַאי .ךעלגנייירדח רעציוװָארבמָאד

 ןיא עיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעשיסור רעד ןופ ןטלַאהעג קרַאטש ךיוא טָאה רע ."דנוב;

 ןוא תונווכ עטוג טָאה רע זַא ,ןערולטעּפ טביולגעג הליחתכל .ןעגנוגײװצּפָא עריא עלַא

 ןופ םיעותעת םישעמ יד ןגעוו ןעגנַאלק ןעגנַאגרעד ץיװָארבמָאד ןייק ןענעז סע ןעוו

 .םזינומָאק םוצ גנוגיינ א טמוקַאב ןוא טרעטישרעד קרַאטש רע טרעוו ,תולייח סערולטעפ

 רע זַא ,ךיז רימ ןסיוורעד רעהכַאנ .גיוא ןופ םיא רימ ןרילרַאפ 1920721 ןרָאי יד ןיא

 םוצ ךיז טשיוטנַא רע ןעוו .ןילרעב ןיא עדַאסַאבמַא רעשיטעיווָאס רעד ןיא טעברַא

 .טברַאטש ןוא קנַארק רע טרעוו ,לָאמ ןטייווצ

 קידנעטש טָאה סָאװ ,לזייר הנח יורפ ערעייט ןייז ןוא שקָאל םוחנת םייח ןגעוו

 "וצּפָא רעטיירב ךיז יאדכ זיא ,תבש ףיוא הלח ןבָאה ןלָאז טײלעמערָא יד זַא ,טגרָאזעג

 .רעטכעט 3 ןוא ןיז 5 ייז ןופ ,רעדניק 8 : החפשמ עטגייווצרַאפ ַא ןעוועג זיא סָאד .ןלעטש

 טבעלעג ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ןרָאפעגקעװַא זיא ,ןמחנ ,ןוז רעטסטלע רעד

 טכַארבעגמוא עלַא ייז ןוא ןעמוקעג ןענעז סיצַאנ יד זיב ,זירַאּפ ןיא החפשמ רענייפ ַא טימ

 ,טיָארטעד ןיא החפשמ רענייפ א טימ ןעוועג זיא ,דוד ,רעטייווצ רעד .ץיוושיוא ןיא

 עכלעוו רעדניק ענעטָארעג ןזָאלעגרעביא ןוא 1954 ןיא ןברָאטשעג זיא רע .עקירעמַא

 -וקעגמוא זיא ,דנַאלסור ןיא ענעבילבעג א ,רעטכָאט ןייא .לארשי רַאפ טעברַא עטוג ןעוט

 -עציוו ַא יו ,טנָאמרעד יוו ,טברַאטש ,ןדע-ןג ןשיסור ןיא רעטשיוטנַא ןַא ,בקעי .ןעמ

 רינעשזניא ןא -- ,קילומש ,רעטסנעלק רעד .1934 רָאי ןיא ןילרעב ןיא רָאדַאסַאבמַא

 ןיא לסָאס טברַאטש רעטכעט יד ןופ .ּווו טשינ טסייוו ןעיי זיא םוא טמוק ,דַארגנינעל ןיא

 -- עטסנעלק יד .החפשמ ענייש ַא רעביא טזָאל ןוא רָאי 54 ןופ רעטלע ןיא טיִארטעד

 טימ ןעמַאזוצ זיא ןוא ןָאמָאלָאס קחצי -- רעציוװָארבמָאד ַא טימ טַאהעג-הנותח טָאה ,להרש

 ןיא ךיז ייז ןעניפעג טציא ,עדַאנַאק ,געפיניוו ןייק 1930 ןיא ןרָאפעגקעװַא ןאמ ריא

 ןעמוקעגמוא זענעז עכלעוו רעציװָארבמָאד עלַא ןקיבייארַאפ טימ ּפָא ךיז ןביג ןוא לארשי

 ןטלַאהעג ןוא טייצ רעייז ןבעגעגקעװַא ןבָאה קחצי ןוא להרש .רעדרעמ עשיצַאנ יד ךרוד

 "רעד לָאז ךוב סָאד זַא טימַאב ךיז ןוא ךוב ןיא רעמענלייטנָא יד רַאפ בוטש רעייז ןפָא

 ןופ ןעניישרעד םוצ ןפלָאהעג לעירעטַאמ ןוא שילַארָאמ ןבָאה קחצי ןוא להרש .ןעניש

 .עלעטעטש ךעלסעגרַאפמוא ןוא ביל רעזדנוא ךָאנ קנעדנָא רעד ןביילב טעוו סָאװ ,ךוב

 וצ ןייג ךיז טזָאל ןוא סטכער ּפָאק םעד םוא טסרעק וד ןעוו ,סַאג לקניוו םעד ןופ

 ,סעקזייה עשייוג ,עסייוו ןשיווצ געוו לקיטש ַא ךָאנ טסייג ,סַאג רעשימייה רעשידיי רעד

 .ךעלרעיומ עשידיי יד ןָא ךיז ןבייה ןַאד ןוא ,יורטש טימ עטקעדעג

 רימ .ןגייווצ יד ןופ ּפָארַא ןעגנעה ןרַאב עקיטייצ טשינ יד .דָאס סיקצולס זיא טָא ןוא
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 יּפָא טכעלש ןעמ ןָאק ָאד זַא ,רעבָא טסייוו ןעמ .ייז ףיוא םינלעב עקרַאטש ןענעז ךעלגניי

 .רעטייוו ןעייג ןוא טייקרעיוז רעד טימ זיולב ךיז רימ ןעװעקַאמסָאּפ .ןדיינש

 ןפָא ןענעז סַאג-ייסָאש ןטייז עדייב ןופ ,גנעל רעצנַאג רעד ףיוא ןוא קיטיירפ זיא סע

 ןיא ןוא סעגָאלדָאּפ יד ןעמ טשַאװ ,רעזייה יד ןיא ,קינייוועניא .רעטנצעפ ןוא ריט

 ןעגניז ןוא ןביוש יד ןצופ ייז ,ךעלדיימ ןציז רעטצנעפ יד ףיוא .ךעלקירב יד ןסיורד

 םוצ רעוו ,ךיז ןזָאל ,סמערָא יד רעטנוא שעוו עסייוו ךעלקעפ טימ ,םיזירז ןדיי .ךעלדיל

 ןוא םייוג .ךיז טרעדור קרַאמ ןפיוא ןוא .לדעב רעדָא ,דָאב רעד וצ רעוו ןוא ךייט

 -ייסָאש קע ןופ קידנרָאפּפָארַא ,תולגע-ילעב יד .ןעמָארק עשידיי יד ןיא ןרחסמ סעטעיוג

 יד ןרַאּפש ןוא ןעלמוט ,דרעפ יד וצ ץרַאה רעטיב רעייז סיוא ןזָאל ,ןיירָא דמַאז ןיא סַאג

 סע רעוו ןוא דמַאז ןופ ןגָאװ םעד ןעיצסיורַא ןעמעוו טפלעה סע רעוו ,רענעגעוו ערעווש

 קידנעייטש ןוא טקידיילעגסיוא ןיוש ןגָאװ ןייז טָאה טוק םהרבא .קעז יד ּפָארַא טגָארט

 ךָאנ ןגיילנָא לַאזקָאװ םוצ טלייא ןוא טנַאה ןיא שטייב רעד טימ טעכָאפ ,ןגָאװ ןפיוא ךָאנ

 רעטירד ַא .קעז רָאּפ א ןפאכ וצ ידכ ךיוא דרָאב יד השמ םיא ךָאנ טפיול דלַאב .רופ א

 ןזיוואב טשינ ךָאנ טָאה רעכלעוו ןוא ןייג טשינ ליוו סע דרעפ סנעמעוו ,הלגע-לעב

 טיירש ,רעהפיוא ןָא םייח ילעב יד ,ייז טליש ,טיילק סנרעּפלַאג רעדָא סלחר וצ ןרָאפוצוצ

 .ןרופ עטקידיילעגסיוא יד ףיוא האנק טימ קוק א טּפַאכ ןוא ןגָאװ םעד טרַאפש ןוא

 קרַאמ ןופ טייז עטכער יד

 טכער ,לקניוו-ייסָאש םוצ זיב ןעייגרעד ןוא זיוה וצ זיוה ןופ ןרעדנַאוו ןקילב עניימ

 -רעדנַאנופ טיירב ןריט יד ןענעז סייוודמָאז המלש 'ר ייב יוו ךיז ךיא ןָאמרעד טָא .קרַאמ ןופ

 ןַא ןופ .זיוהטסַאג ןופ רָאדירָאק ןגנַאל םעד ךעלעמַאפ טקינייר ןיילַא המלש 'ר .טנפעעג

 סיורַא זדנוא ייב טפור סָאוו ,דיי רענייש ַא ,טסַאג ַא ךיז טזייוואב ריט רעטסקינייוועניא

 טימ טסעומש סָאװ ,טסַאג ןפיוא ןקוק ןוא ּפָא ךיז ןלעטש רימ .גנוריסערעטניארַאפ

 -- ךעלגניידרדח ,ַאהַא; : קידנעלכיימש טגָאז ןוא ,זדנוא קרעמַאב דיי רעד .ןהמלש 'ר

 רע טגערפ .ןגָאז וצ טניימ רע סָאװ ,טשינ רימ ןסייוו "? ריא טנרעל עבראו םירשע

 ןרעפטנע -- *רשעדירת ןענרעל רימ, *"1עי ,ַא ,עבראו םירשע ךָאד זיא קוספ, :רעטייוו

 טייז ָאט ,האובנ ןגָאז םיאיבנ ףלעווצ לייוו -- ?רשע-ירת סָאד טסייה סָאוורַאפ, .רימ

 וצ ןעגנערב ןוא האובנ ןגָאז םיאיבנ 24 -- טנכייצַאב עבראו םירשע זַא ,סרעפיטש ,ןסיוו

 עשידיי עטוג ןייז וצ ױזַא יוו ןסיוז ןוא ןענרעל ןלעוו טלָאז ריא זיא ,טרָאװ סטָאג זדנוא

 ןפיוק לעוו ךיא ןוא קוספ ַא ןגָאז רעדעי לָאז : ךקוספ יל קוספ -- טציא ןוא .ןשטנעמ

 שידק טגָאזעג טָאה רימ ךָאנ ,קוסּפ ַא טגָאזעג ךיא בָאה ,סָאד טרעהעג ."סעקרעקוצ

 טָאה סלחר רשא ןוא ,קוסּפ ַא טגָאזעג סלאיחי ןרהא רַאזַאל טָאה םיא ךָאנ ,סעשידק ראזאל

 ןַאד .גנוצ ןייז טקעטשעגסיורַא ןוא טיירדעגסיוא ךיז רע טָאה ,קוסּפ ַא ןגָאז ןעמונעג

 ןדעי רַאפ טפיוקעג טָאה דיי רעד ןוא ,עקדוב סעלהיח רשֶא וצ קעװַא עלַא רימ ןענעז

 רימ .רעסַאװ:-עדָאס ןעקנירט וצ ןבעגעג ןוא סעקרעקוצ טימ ץימרָאקש ַא זדנוא ןופ

 .טַאהעג האנה ַא ,טלכיימשעצ קיצרַאה ךיז טָאה דיי רעד ןוא הכרב ַא טכַאמעג ןבָאה

 ךיא געלפ וצ-רעטעּפש ןוא ץירפ רענאר םייב רחוס-דלַאוו ַא ןעוועג זיא דיי רעד טָא
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 ןגעוו ,לצרעה רעטקָאד ַא סעפע ןגעוו ןדיי רעציווָארבמָאד טימ ןהנעטנייא ןרעה טפָא םיא

 סנאק ןופ קידנרעה ןוא ךיז ייב קידנציז ,עלהיח עבָאב ןיימ .לארשי-ץרא -- עניטסעלַאּפ

 ךארייב ךיוא ..."סרוקיפא ןַא סעפע, :ּפָאק ןטימ ןעלקָאש טגעלפ ,תונעט ענייז לקירב

 ןעמוק ןוא .עינרַאקעיּפ *רערוטרַאטרָאּפ, רעד לעמ ןריטידערק טגעלפ רעכלעוו ,ךורטַאּפ

 1 עלהיח ,טסרעה וד, :ןבעגוצ טגעלפ ,ןוידפ ןטימ לטסעק-שיט סָאד ןקידיילסיוא גָאט ןדעי

 ..."ןחישמ טשינ ןיוש ףרַאד רע ,ןלַאפנייא עדליוו טימ סרוקיפא רענעגושמ ַא סעּפע

 רעד ,ןעינאכ סױרַא ןפור רימ .ןיציבר רעילבור יד ךיז טערַאּפ זיוה ןטייווצ ןיא

 ."סעבַאס דובכל טרעייס ןוא טסַאוו עמַאמ ןייד, :ןיירַא םיא ןגָאז ןוא לגניי סניציבר

 ןעינַאכ טימ טרָא ןפיוא ךיז ןגָאלשעצ רימ .(ךמס א טימ טדערעג טָאה החפשמ סבר םעד)

 רָאג טגָאז ןוא בר רעילבור רעד סיורַא טמוק ןופרעד טַאטלוזער ןיא ןוא סניציבר רעד

 ןופ טלמוטעצ לסיב ַא ןרעוו רימ .ךעלגניי-רדח טגָאלש רע יאמלה רסומ ןעינאכ ןייז

 ,תמא םעד טסייוו בר רעד ךיוא זַא ,ןעעז רימ .תמא םעד ךָאד ןסייוו רימ לייוו ,רסומ סבר

 זדנוא טעוו טָאג זַא ,רעכיז ןענעז רימ .ןינע רעצנַאג רעד זדנוא טסירדרַאפ סע ןוא

 ךיז טגרָאז סלחר רשא זיולב .בר םעד ןעוועג רעצמ ןבָאה רימ סָאװ םעד רַאפ ןפָארטשַאב

 טעטש לייוורעד .ּפָא ךיז טגָארט ןוא רעיוא ןיא ןעינאכ לענש א ךָאנ טיג רע ןוא טשינ

 עריא .טלכיימש ןוא זדנוא טכַארטַאב יז .לקירב ןפיוא ךיז ייב סכורב רשא עקשטהמחנ

 יד, :ןעמָאנ ןטימ ןפורעג ןבָאה רעציווַארבמָאד יד ןעמעוו ,לבייל ןוא ךורב : ןיז עדייב

 לבייל, :ןײרַא ןעיירש ןוא ךיז ןרעטנענרעד רימ .ךיוה רעייז קינייוועניא ןדער ,"ןליוק

 טביוה ןוא "םיצקש יד רָאנ עז; :טגָאז ןוא שטַאּפ ַא ךיז טיג המחנ עמַאמ רעייז ."ליוק

 ,לוק ןפיוא ןטלעש ןָא ךיילג

 -עגפיורַא םיא ייב זיא גיוא ןייא ףיוא .ןרַאגנדליג סלמעכ לקנַאי ךיז טזייװַאבס

 קוק ַא טּפַאכ רע .לרעגייז טפיורשעצ ַא רע טלַאה טנַאה ןיא ןוא זָאלג-רעסערגרַאפ א טצעז

 .סָאריּפַאּפ ןטסיזמוא ןַא ןעמוקַאב ןָאק ןעמ ּוו ייברעד יאדווַא טכַארט ןוא קרַאמ ןפיוא

 לסעגיטנאילפ סָאד

 -עפש .רעליב לסָאי ןופ לרעיומ עסייוו שיריבג סָאד טייטש ,גָאר ןפיוא ,טייוו טשינ

 ץנַאג ןופ סעפע ,םינכש ןסעזעג קידנעטש טרָאד ןענעז ,טיוט סלסָאי ךָאנ ,וצ-רעט

 -דלַאוו ןוא ןרַאסימָאק עשיליופ ,ןשטייד עבלַאה ,םיצירפ עבלַאה :ןטלעוו ערעדנַא

 .ןיירַא לסעג-טנאילפ ןיא ,סטכער ףיוא ןקוקוצניירַא טוג זיא לרעיומ םעד ןופ .ןרָאטנַאק

 ,שידיי לסיב ַא .לסעג קַאמשעג ַא ןעוועג לסעג-טנאילפ סָאד זיא ןרַאידרעדניק עניימ ןיא

 -רעבירַא ןגעלפיס ןכלעוו רעביא טיולפ רעכיוה ַא ןעוועג זיא טרָאד .שיצירפ לסיב א

 טגעלפ טיולפ ןופ סענורַאּפש יד ךרוד ןוא ,רעמייב עקירָאיטרעדנוה ןופ ןגייווצ ןעגנעה

 .לענוט ַא יוו ,וצ ךייט םוצ ,ּפָארַא גרַאב ךיז ןעיצ סָאוו ןעיילַא ענייש ןעז ןעמ

 םירוסי ,קילגמוא ןופ רעטנעצ א ןעוועג לסעג סָאד זיא ןטייצ סרעלטיה ןיא

 ײצילַאּפ עשיניַארקוא עשירעדרעמ יד טריטרַאווקעגנייא ןעוועג זיא ָאד .טיוט ןוא םידחפ

 ַא ןעוועג לסעג סָאד זיא ןקַאילָאּפ יד ןופ טייצ רעד רַאפ ךיוא .סעפורג"ָאּפַאטסעג יד ןוא

 .םזיטימעסיטנַא ןשיליופ ןופ טסענ
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 ןַאמצלָאה לקנַאי 'ר -- ץיווָארבמַאד ןיא ןדיי ןטסליטש ןופ לרעיומ סָאד זיא ָאד

 רָאנ טדער רעכלעוו ,רעדיינש רעד קאדאמ ךיוא טניווו ,םיא טימ ךַאד ןייא רעטנוא

 ןגעלפ לגניי ןייז .ןדיי עכעלנייוועג עקירעביא יד טימ סיוא טשינ ךיז טשימ ןוא שיסור

 זיא רדח ןיא .ךיז ןשטילג םייב -- רעטניוו ןוא ךייט םייב רעמוז רָאנ ןענעגעגַאב רימ

 טשינ ןוא םירבח עשייוג רָאנ טַאהעג טָאה ,עקשטידלעז ,רעטומ ןייז .ןעגנַאגעג טשינ רע

 ןופ קינװָאקלוּפ ַא ןסקַאוועגסיוא רעטעפש זיא לגניי סקאדאמ ןופ .סעטרבח עשידיי ןייק

 ידישז> :ןפורעג דייל ןוא תורצ ןופ ןרָאי יד ןיא רַאפרעד ןבָאה םייוג יד ןוא .דיוו.ק.נ

 ."יטסינומָאק

 -אדעילס ןוא סעקינזיצקַא ,םיצירפ ןשיווצ ,לסעג טנאילפ ןיא ,רעקירעדינ לסיב ַא

 לציא 'ר ריבג רעשלטעטש רעד טנילו ,הריד סרעטַאילפ ףַארג ןיא -- סעילעטַאוו

 -ףערטנעמַאזוצ רעד זיא ָאד .ךעלגניי ןוא ךעלדיימ טימ לופ זיא בוטש ןייז .ןַאמצַארק

 רעד ןיא זיא טנגוי רעציװָארבמָאד רעד ןופ רעוו .טנגוי רעקידלטעטש רעד ןופ טקנופ

 סעומש א ןּפַאכ ןעמוק ןגעלפ *דנוב, ןופ רעריפנָא יד 1תיב-ןב ןייק ןעוועג טשינ בוטש

 ןופ רעדניק עשיריבג עלַא .החפשמ רערענָאיצקַאער רעד ןופ ךעלדיימ עגולק יד טימ

 ןוא ענילָאדנַאמ ןליפש וצ ,ןכַאל וצ ,ןסעומש וצ טרָא ןא ןענופעג ָאד ןבָאה לטעטש

 ןוא רערעהסיוא עטוג ןענופעג ָאד טָאה טנגוי עשיטסינויצ עקידנעייגפיוא יד .ערַאטיג

 ןשיריבג םעד טָא ןופ זיא טפאשרעה רעשיליופ רעד רעטנוא ,רעטעפש .ןטנַאטוקסיד

 .ןטעיװָאס יד ייב ןעמוקעגמוא ןענעז השמ ןוא למהרבא ,ןיז יד .שַא גרַאב א ןרָאװעג זיוה

 ךָאנרעד .ןברָאטשעג םיצולפ זיא ,לגייפ ,יורפ ענייש ןוא עקידתועינצ יד ,ןיטריווזיוה יד

 ןעגנַאגעגמורַא ןַאד זיא ץיװָארבמָאד ןיא .ןברָאטשעג תוקחד ןופ ךיוא ןיילַא ריבג רעד זיא

 ,רעבָא ,קיבייא ןבעל ןענָאק ייז ,םיריבג ןייק טשינ ןברַאטש זדנוא ייב : לטרעווכיילג ַא

 .םינצבק ןרעוו רעירפ ייז ןזומ ןכל

 ייוצ יד .קסַארט ןשהלגע-לעב ןצנַאג ןטימ ,קויטסָאק ןַאמדלעפ ילתפנ טרַאפ טָא

 ןרעביא .קָאלג א -- לעשיד םייב ,טפול רעד ןיא ןאבאראש םעד ןגָארט ,ןבייל יוו ,דרעפ

 טריפ סָאװ טייק ענרעבליז עסיורג ַא ןילתפנ ייב טגנעה טעלישז ןרעביא ןוא זדלַאה

 ,דרָאב יד לסיירט ַא ילתפנ טיג טָא .רעגייז םענלקינ ןסיורג ענעשעק ןיא ןטקעטשרַאֿפ םוצ

 .שטייב רעד טימ לַאנק א טגנַאלרעד ןוא קרַאק ןטימ סעציילפ עטיירב יד סיוא טכיילג

 טימ לַאנק א טמוק ךָאנרעד .ריבג רעד טציז ןאבאראש ןיא .ךיז טגנילקעצ קָאלג רעד

 ןוא סעלזָאק יד ןופ ּפָארַא גנירפש ַא שירעגנויליווו טיג ילתפנ .ּפָאטס -- ןוא שטייב רעד

 .ךעלגנירדכרוד רעייז ריבג רעד טקוק ןלירב יד ךרוד .ןכירקּפָארַא ריבג םעד טפלעה

 רע טיג ,קינזיצקַא ןקידנעייטש םעד רעיוט ןטייווצ םעד ייב רע טעזרעד םיצולפ רעבָא

 ןוא *עיטעיַאוישזַארּפ קַאק .,עיטיוווטסווארדז, :גיינ א ףיט לָאמַאכָאנ ןוא ,גיוב ַא ךיז

 ןוא ךעלדיימ ענייז טרָאד םיא ןענעגעגַאב סע ןוא לרעיוט םעשיילק ןיא ךיז וצ ןיירַא טייג

 .ךעלגניי

 המכח רעייז ןופ טשינ ןוא םייוג ןופ ןטלַאהעג טשינ אקווד טָאה ןַאמצַארק לציא 'ר

 ןענעז ןדיי זַא ,עכעלטנגוי טימ ןהנעטנייא ןבָאה ביל קידנעטש טגעלפ רע .לַארָאמ ןוא

 רעריפנָא םעד טימ סעומש ַא ןיא רע טָאה ,סעצָארּפ סעסילייב תעב .*ןובנו םכח םע;? ןַא
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 טעוו ,גרעבנעזורג, :טגָאזעג ױזַא ןינע םעד ןגעוו ,רעשומ ,"דנוב, רעציװָארבמָאד ןופ

 ןוא םירקש טימ ןעוועשופרַאּפ טשינ ןדיי יד ןלעוו ייז .תמא םעד ןעניפעגסיוא ןיוש

 ןרעהסיוא ןטרָאד טעוו רעוו, :טגָאז ןוא ,סעכ ןופ ךיילב שזַא טרעוו רעשומ ."םילובלב

 ."ןפרַאוורעדנַאנופ םירקש עלַא טעוו רע, :לציא 'ר טגָאז .?טַאקָאװדַא ןשידיי םעד

 ,ךיור ּפָארַא רע טגנילש ,"ילָאבמאטס, סָאריּפַאפ ןקידנקעמש םעד קידנעיצרַאפ ןוא

 : השעמ ַא טלייצרעד ןוא ךיז טרעלקראפ ,טסוה ַא טיג

 .ןדיי א ןגעק טפשמ א טריפעג ךיז רָאי 20 טימ קירוצ טָאה ,עטַאלַאּפ רעוועיק ןיא;

 ס'יוג א ףיוא לסקעוו ןשלַאפ א טלעטשעגסיוא טָאה רע זא ,טקידלושַאב םיא טָאה ןעמ

 ןַאד ןבָאה ןטימעסיטנַא יד .ןבעגעג טשינ ללכב םיא רע טָאה טלעג ןייק ןוא ןעמָאנ

 רעשידיי רעד ןעמוקעג זיא .לובלב-טולב םייב טנייה יוו רעקינייוו טשינ טלמוטעג

 רָאי 20 ףיוא טפשמרַאפ ןדיי םעד טָאה ןעמ זיב טרַאוועג טָאה ןוא ווָאקינרעּפָאק טַאקָאװדַא

 עכלעוו טסעג עכיוה יד ןשיווצ תובדנ ןביילק טייג רע ?ווָאקינרעּפָאק טוט סָאוו ,עגרָאטַאק

 יוג רעד .ןדיי ןטפָארטשַאב ןופ החפשמ רעד ןפלעה וצ ידכ ,טפשמ ןפיוא ןעוועג ןענעז

 ןוא עיצַאנגיסַא-טלעג ַא ןעמונעגסיורַא ךיוא טָאה ןדיי םעד טגָאלקעגנָא טָאה רעכלעוו

 סָאװ עיצַאנגיסַא יד :ןפורעגסיוא וָאקינרעּפָאק טָאה ןַאד .ןווָאקינרעפָאק טגנַאלרעד

 טּפשמעג ףרַאד ןטלַאהעג יז טָאה רעכלעוו רעד ןוא עשלַאפ א זיא ןעמוקַאב טציא בָאה'כ

 -ָאלקנָא םענופ יורפ יד ךיז טָאה רעטרעוו יד ףיוא .ריביס ןייק ןרעוו טקישרַאפ ןוא ןרעוו

 זדנוא טָאה דיי רעד סָאװ טלעג םענופ ךָאד זיא סָאד, :ןפורעגסיוא ןוא טנייוועצ רעג

 ."! לסקעוו םעד ןבירשעגרעטנוא טָאה ןאמ ןיימ תעב ןבעגעג

 ןעמ זַא ,גנוניימ רעד ייב ןַאמצַארק לציא 'ר זיא ,תולג ןיא ָאד ,התע תעל רעבָא

 ..ץירּפ ַא ,יוג א ראפ ןבעג גיינ ַא ףיט ךיז ןוא קידהענכה ןייז ףראד

 -נייִרַא רעטיירב רעד .ןיירַא עציניטסָאג ןיא בילטָאג רדנס ריאמ וצ ןיירַָא ןקוק רימ

 ,רָאפסױרַא םוצ עטיירג ,דרעפ רָאּפ א טימ עטערַאק ַא טרָאד טייטש'ס ןוא ןפָא זיא רָאפ

 סָאוו ,טייקיאור ןימ ַאזַא סעפע טימ רעמיצ וצ רעמיצ ןופ טייג ןיילַא בילטָאג רדנס ריאמ

 רָאּפ א ךרודַא טפרַאוו רע .תבש ברע ןיא ןדיי ןרעטלע ןשידיסח ןוא הרות-ןב א רַאפ טסַאּפ

 .ןרעמיצ יד ןקינייר עכלעוו ,רעטכעט ענייז ןוא ןעזייר רעטלַא ןייז טימ רעטרעוו עליטש

 "רוטרַאיטרָאּפק ףיוא קילב א

 רעטעפ ןיימ טייטש טרָאד .סַאג-ייסָאש רעד ןופ לקניוו ןזיב גנורפש ַא ןביג רימ

 שירפ רופ ַא ףיוא סיורַא טיג ןוא לעמ ןיא ןעקנוטעגנייא קינרַאקעיּפ רעד עשוהי השמ

 ךעלגניי עלַא ןוא לגייב רַאּפ א םיא ןופ םוקַאב ךיא ,לַאזקָאװ ןפיוא טעפוב םוצ סקעבעג

 ריאמ ,ךעלגניי עדייב סעלהרש היח ךיז ןגָאלש ,לקירב ןפיוא ,"רוטרַאטרָאפ, ןיא .טימ ןסע

 טעקרוטש ןוא טפיינק עלהרש היח ןוא ןקיאורַאב ייז טווורפ עטַאט רעייז .ןעמחנמ טימ

 ךעלסיריא ,רעסַאװ-עדָאס טפיוקרַאפ ןוא רשֶא טייטש ,עקדוב ןיא ,לקירב ןרעטנוא .ייז

 .ןשָארג יירד רַאפ רעדָא עקיּפָאק ַא רַאפ ןטייקסיז יילרעלכ ןוא

 ענעטָארד טימ ךעלרעגייז ענעכעלב :ןכַאז עטנַאקיּפ טימ םָארק סרענייוו לסָאי זיא טָא

 יילרעלכ ןוא ךעלרעװלָאװער-דַאלָאקַאש ,ךיז ןגעוואב סָאװ ךעלעשטנעמ ענעריּפַאּפ ,ךעלעטייק
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 ןכַאז ענייש יד טָא בילוצ עקַאט .ךעלגניי ןריסערעטניארַאפ ןענָאק עכלעוו ןכַאז ערעדנַא

 ןעמ טָאה ,םָארק ןייז ןטכירסיוא ןעמונעג טָאה רע ןעוו .*קיטנַא; ןרענייוו ןעמ טפור

 -טנעעג רע טָאה -- *ךעלקיטנַא ינימ לכ, -- "1 םָארק ןיא ןייז טעוו סָאװ, טגערפעג םיא

 .טרעפ

 רע .ןייטשגנוי םייח ריאמ 'ר ןופ םָארק יד ךיוא זיא "רוטרַא-טרָאּפ , ןבלעז ןיא

 : תוללק עשידיי-בלַאה טימ ךיז טלציוו ןוא שייוג ךעלנייוועג טדער ,יוג ןטימ ןייא טהנעט

 יא ירעלָאח ָאטס םייח ריאמ יבָאט באק טרעפטנע יוג רעד ןוא *ירבָאד קנערק יבָאט באק,

 "טנוזעג ייז ,הקמייח ,ונ, :טגָאז יוג רעד ןוא ,שירעדירבטוג ןכאל עדייב ."ארבָאד אלכוש

 ןוא גנונעדרָא ןיא ןגיל ןכאז עטפיוקעג םיא ייב יד יצ ןגָאװ ןיא טפאט םייח ריאמ ןוא

 .געוו ןפיוא סעפע ןרילרַאפ טשינ ןוא ןבעג גנוטכַא לָאז רע ,יוג םעד ןָא ייברעד טגָאז

 יוג םעד ןָא טגָאז ןוא ,עלייב ,יורפ סמייח ריאמ סיורַא ךיוא טייג ךיז ןענעגעזעג ןתעב

 א םעל ןלעטשּפָא טשינ ךיז טסלָאז ,"שטנעמ רענייש, : רעגניפ ןטימ םיא וצ טכַאמ ןוא

 ."עקירעגנוה ךָאד ןענעז רעדניק יד ןוא בייוו ןייד ,ןפנָארב ןעקנירט ןוא קנעש

 יד טימ טפַאשרעדורבטוג ַא ןעוועג לָאמַא טרָאפ זיא סע : ןענעקייל טשינ ןָאק ןעמ

 ןענעז ייז ןוא ,טמסעגּפָא ןיע ףרהכ ייז טָאה רעדרעמ רעשטייד רעד ,רעבָא .םייוג-םינכש

 .אפוג ןשטייד יד ןופ רעדרעמ ערעגרע ךָאנ ןרָאװעג ןַאד

 -- ןשטנעמ ערעדנַא רָאג ךרוד טצעזַאב ןעוועג *רוטרַא-טרָאּפ , זיא טייצ-רעלטיה ןיא

 ,ןעשוהי השמ ןופ טרָא ןפיוא .רעניווונייא עקילָאמַא ענייז ןופ ךעלקינייא ןוא רעטכעט יד

 -רַאטעגעװ עגנערטש א ןריפ עכלעוו ,ןייטשלעגייפ עקלייב ןוא םהרבא אד ךיז ןעניפעג

 -סיורַָא ןוא "זָאט; רעציװָארבמָאד ןופ סעזערפ ןעוועג רעירפ זיא םהרבא .ךיק רענַאי

 ווו לושד*תוברת, ןופ םידימלת עגנוי ןעוועג ךנחמ טָאה רע .טעטיוויטקַא ךס ַא ןזיוועג

 ענייש עלַא וצ גנוגיינ א טַאהעג ללכב טָאה רע .רערעל ןעוועג טייצ קיטש א זיא רע

 .טרעדנוהרָאי ןט-20 ביוהנָא ןוא ןט-19 ףוס ןופ ןפיצנירפ ןוא ןעיידיא

 עשיסור עטייוו יד ןיא ּווו ץעגרע ,םיתמה ןיב גנַאל ןיוש זיא ןייטשלגייפ םהרבא

 ,"אילטעפ, רענעפורעג רעד ,ןייטשלגייפ ךורב :החפשמ רעד ןופ ךיוא ןלעפ'ס .ןפעטס

 .לרעפ רעטומ ןייז ןוא יורפ ןייז טימ ךורב-םירפא ,ןיוועל עקניכ ןוא קילעז

 ימיב .ץיװָארבמָאד ןופ רעקירטקעלע רעד ןעוועג ךורב םירפא זיא ןליופ ימיב

 -ָארבמָאד ןיא עיצַאטסדָאידַאר רעשיטעיווָאס רעד ןופ טסידַאר רעד רע זיא ,ןטעיווָאסה

 עיצַאטס-ָאידַאר יד זיא ,ץיווָארבמָאד ןזָאלרַאּפ טזומעג ןבָאה ןטעיווָאס יד ןעוו .ץיוו

 ןבָאה וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג ןבָאה רימ ןוא העש רעטצעל רעד זיב קיטעט ןעוועג

 ןרעוו ןטעיווָאס יד רעדייא ,העש רעטצעל רעד ןיא עקַאט ןוא טלעוו רעד טימ טקַאטנָאק

 תושר ןיא געט 8 ןיוש זיא סָאוו גרעבמעל ןופ סעומש ַא ךורב-םירפא טרעה ,טגָאירַאּפ

 רענַאיצילַאג ןופ ףורפיוא ןַא ןופ טרָאװ ייב טרָאװ רעביא זדנוא טיג ןוא ןשטייד יד ןופ

 .דניירפ-ןדיי ַא ראפ טנעקעג ןבָאה רימ ןכלעוו ,יקציטפעש טילָאּפָארטעמ

 ןעיימרַא ענייז טימ רעלטיה, :ָאידַאר ןיא טגָאזעג קינייוו רעמ טָאה יקציטפעש

 יד ןעיירפַאב ןוא עניארקוא ןופ ןלַאקסָאמ יד ןביירטרַאפ רָאנ ,ןריּפוקָא טשינ ןעמוק

 טעדרָאמ -- דרע עקילייה יד ןעניֹוװַאב עכלעוו עלַא ןוא רעניַארקוא רעדירב .דרע עקילייה
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 טשינ טעוו טָאג ןוא ןפָארטשַאב ךייא טעוו ץעזעג סָאד לייוו ,ןטייווצ םעד רענייא טשינ
 ,טקיאורַאב ךיז ףורפיוא סטילָאּפָארטעמ ןופ ךמס ןפיוא ןבָאה ןדיי רעציווַארבמָאד ."ןייז לחומ
 ןעמונעגמורַא טייקסטוג ןייז טָאה הלשממ סרעלטיה רעטנוא זַא ,טסּוװַאב זיא זדנוא רעבָא

 .רעמ טשינ ןוא םידיחי עשידיי קילדנעצ ַא זיולב

 רעטומ ןוא דניק ,יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ זיא ,רעקירטקעלע רעד ךורב םירפא

 -יסַאי ףרָאד ןופ םייוג ןעמוקעג ןענעז .ןיירַא דלַאװ ןיא ץַאלּפ-עיצוקעזקע ןופ ןפָאלטנַא

 ןופ ןגיוא יד רַאפ ,ןקָאלפ ַא טימ ּפָאק םעד טרעטעמשעצ ןכורב םירפא ןבָאה ןוא ץענ

 .דניק קידנעטשרַאפ ןיוש ןוא יורפ רענעבעגעגרעביא רעגנוי ןייז ןוא רעטומ רעטלַא רעד

 -פעש טילָאּפָארטעמ רעד טגָאזעגנָא טָאה סע יוו -- טפָארטשַאב טשינ טָאה ץעזעג סָאד

 ןוא ןכורב-םירפא ןופ ןבעל ןפיוא ןעוועג רתוומ ָאי טָאה ,סיוא טזייוו ,טָאג ןוא -- יקציט

 .סנבעל עשידיי רעטנזיוט-רענעצ ןוא רעטרעדנוה ךָאנ ןופ

 סעבלַאטס עקידכעלייק ןוא לקירב ןטימ עדייבעג יד

 ,רתסא, :ןעיירש לָאמַא טימ עלַא ןוא ךיז ןלייא רעבייוו .זעק ןוא רעטופ סעקסַאפ ּפָארַא

 -שולש ףיוא זעק טנופ ַא רימ ;תבש ףיוא רעטופ לטרעפ א ןוא זעק לטרעפ ַא רימ

 יד ראפ עקנַאילסַאמ לגירק ַא רימ ,השמ ;זעק"רעצייווש ןשָארג 20 רַאפ ; תודועס

 םוצ עקטַאוורעס עשירפ טרָאװק רָאּפ א ;ךלימ ענעגיוצעגפַא שַאלּפ ַא רימ ; רעדניק

 טגעלפ ןברוח ןרַאפ ןוא קירוצ ןרָאי טימ ןעזעגסיוא סע טָאה יוזַא ."שטשרַאבדוואשטש

 רעכעלגעמרַאפ א ,עזאמלפראפ סעקשוב לקנַאי ןציז ױזַא םתס ץַאלּפ סענייח רתסא ףיוא

 םיא ןבָאה קילגמוא ןופ גָאט ןיא רעבָא .רעניַארקוא עלַא טימ רעדורב רעטוג ַא ,גנוי

 ןהנעטנייא טווורפעג טָאה רע ןעוו ןוא ,טעדרָאמרעד ,רעניַארקוא יד ,רעדירב עטוג ענייז

 ,דיי) "? ַאייסוואדס םַאנ יט ָאטשַאנ ,ודישז, :טגָאזעג םיא ייז ןבָאה ,םיעשר יד טימ

 לקנַאי זַא ,טגָאז ןעמ רעבָא ,תמא זיא'ס יצ טשינ ךיא סייוו .(? ךיד רימ ןפרַאד סָאװ ףיוא

 .רעייפ ןיא ןעגנורפשעגניירַא ןיילַא זיא ןוא בוטש ןייז ןדנוצעגרעטנוא טָאה

 טגָארט ןעמ רעכלעוו ןופ רופ ַא וצ טרָאפ סע .םָארק סענייח-רתסא זיא טָא ןוא

 רעכלעוו ןופ עדייבעג רעסיורג רעד ןיא ,ןענייח רתסא טימ ךַאד ןייא רעטנוא

 ןופ ,סעבלָאטס עקידכעלייק עסייוו טימ לקירב א ןיירָא קרַאמ ןיא סיורַא ךיז טקור'ס

 טימ בוטש א .ץעיַאז רתלַא וצ ןריפ ,רָאדירָאק ןרעטצניפ ַא ןיא ןיירַא טייג ןעמ ןענַאוו

 עגולק טימ זיוה סלצעג לסָאי וצ טריפ ריט עטייווצ ַא .ךעלדיימ ןוא ךעלגניי :רעדניק

 ,ןגיוא יד ףיוא קידנעטש ןלירב יד .דיי רעליטש ַא זיא ןיילַא לסָאי .ךעלגניי ענעטָארעג

 עטצעל יד .םינינע ענעדישרַאפ ןיא ךיז ןפיט ,טשינ ןעור תובשחמ ענייז זַא ,סיוא טעז סע

 ןופ דילגטימ א -- ןרַאגנעדליג םייח ,רעדניק סלסָאי ןופ רענייא ָאד טניווו טייצ

 -סיוא רעד רַאפ געט ייווצ ךָאנ טָאה רעטכָאט סנָאסרעביל ,לטע ,יורפ ןייז ,טַארנעדוי

 ןָאק סע ןוא ןשטנעמ עלערוטלוק ןענעז ןשטייד יד זַא ,טהנעטעגניירַא רימ ןיא גנוטָאר

 ןלעוו רימ זַא ,ןעמעלַא ןייא לטע טדער .סטכעלש ןָאט ןלָאז ייז זַא ,ןייז טלָאמעג טשינרָאג

 טָאה יז .המחלמ רעד וצ ףוס ַא ןעמענ רָאנ לָאז .ןטייצ עטוג ןשטייד יד ייב ןבעלרעד ךָאנ
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 ןבָאה ,טַארנעדוי ןופ דילגטימ םעד ,ןַאמ ריא רעבָא .טפָאהעג ןוא טביולגעג תמאב עקַאט

 .רעייפ ןיא ןקידעבעל א ןפרָאוועגניירַא ןשטייד יד

 ןיא .סהילדג ןאמטיל ןופ עציניילָא יד ןעוועג זיא סַאג רעיאנטסאלאוו רעד ףיוא

 זיא ןוא עציניילָא רעד טימ בוטש ןייז ןדנוצעגרעטנוא ןַאמטיל טָאה טנעמָאמ ןטצעל

 -ליג םייח ךיוא ןפרָאוועגניירַא ןשטייד יד ןבָאה ױזַא .רעייפ ןיא ןעגנורפשעגניירַא ןיילַא

 .טכַאלעג דליוו השעמ תעב ןוא ,רעייפ םעניא ןרַאגנעד

 סַאגילש רעד ןיא

 : תוחפשמ ייר ַא ןעניווו'ס רעכלעוו ןיא רעיומ ַא ָאד זיא סַאג-לוש רעד ןופ גָאר ןפיוא

 ןוז ןייז -- ?ץואוואק, רענעפורעג רעד ,ןייטשגנוי ןטלַא ןופ ךעלקינייא ןוא ןיז

 ךעלטעטש יד רעביא טיירפשעצ ,החפשמ עסיורג עטגייווצרַאפ א טָאה ןייטשגנוי עיציא יר

 ןיא זיא ןיילַא עיציא 'ר .ץיװָארבמָאד ןיא רעיומ עטסנעש יד ןעוועג זיא סָאד .ןילָאװ ןופ

 'ר זיא הלשממ סנליופ רַאפ .דיסח רעקסירט ַא ןוא רחוס-דלַאװ ַא ןעוועג ןרָאי עגנוי יד

 ענייש בוטש ַא רע טָאה טַאהעג .ץיװָארבמָאד ןופ רעטסיימרעגריב-עציוו רעד עיציא

 ןיילַא ןיוש זיא רעכלעוו ןוז א ןוא ךעלגניי ענעטָארעג טימ ,רעטכעט עשידיגנ-שידיסח

 .בוטד-גזמ ַא וצרעד ןוא ןאמרעגנוי רעשידיי טכע ןַא ,רחוסידלַאװ א ןעוועג

 רעכלעוו ,עװָאיל ,ןַאמרעגנוי רעכייר ַא ןעוועג זיא החפשמ-ןייטשגנוי רעד ןופ

 סע ןכלעוו םורַא טקעיָארּפ א ןדנוברַאפ זיא םיא טימ .ןבעל טרַא ןשידיי ַא טריפעג טָאה

 טקעיָארּפ ןופ עזַאפ עטשרע יד .ןרָאװעג ןופרעד טשינרָאג זיא'ס ןוא טלמוטעג ךיז טָאה

 ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע .רעווארג המלש 'ר ךרוד ןרעוו טריזילַאער טלָאזעג טָאה

 ןוא דלַאװ ןטקַאהעגסיוא םעד ןופ ןדָאב רַאטקעה טנזיוט ןעצ ןרעטַאילּפ ייב ןפיוקּפָא

 ןרעוו טפרַאדעג ןבָאה ךעלטעטש עקימורַא ןופ ןדיי ךיוא יוו ,טיילעגנוי רעציװָארבמָאד

 טַאהעג טָאה עװָאיל .הינק יד ןריזילַאער טפרַאדעג טָאה רַעווארג המלש .רעטעברַא-דרע

 טייז רעשידיי רעציווַארבמָאד רעד ןופ .טנגוי יד ןריזינַאגרָא וצ טעטימָאק א ךיז םורַא

 דצמ טפַאשרענגעק ןפורעגסיורא טָאה טקעיָארּפ רעד רעבָא .טיירג ןעוועג ץלַא זיא

 .ןרָאוועג טשינרָאג זיא סע ןוא גנוריגער רעשיליופ רעד

 טימ סהוח עדלָאג ךיוא .ךעלגניי ענייז טימ טניווועג ָאד טָאה ןייטשגנוי עקיש ךיוא

 דוד ןרהא ,ןוז ריא .הקדצ טלייט ןוא תוחמש ףיוא טלעג טביילק ןיילַא יז .ןיז עריא

 -עגמוא זיא רע ,ץיװָארבמָאד ןיא תירבע ןופ רערעל רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןייטשגנוי

 .טלעוו רעד ףיוא ּווו ץעגרע ,ךעלגעמ ,טבעל ,להשמ ,ןוז רעטייווצ רעד .עשרַאוו ןיא ןעמוק

 ןופ .ךעלגניי ענעטָארעג עגולק ןוא רעטכעט ענייז טימ ןייטשגנוי לוולעוו ןעוועג זיא ךיוא

 .ןבילבעג טשינ רענייק זיא ,ןייטשגנוי החפשמ רעטגייווצרַאפ רעד טָא

 טעווערַאהעג רעווש טָאה רע .ןיפש עילע טניווועג טָאה סנייטשגנוי יד טימ תונכשב

 יד טניווועג ךיוא טָאה ָאד .ןבעל ןרעסעב א החפשמ ןייז ןבעג טסיילפעג ךיז טָאה ןוא

 םעד ןיא .סעיזנעטערפ ןָא ןוא תומוערת ןָא ,דיי רערעייט ,רעקיור ַא .ןוקסעלפ החפשמ

 רעכעלרע ןַא ,ןייטשלרעפ סריאמ המלש טניווועג ןרָאי ענעי ןיא טָאה לרעיומ ןבלַאה

 טשינ תונעט ןייק לוכיבכ וצ רע טָאה ,קחודב ןעוועג קידנעטש זיא הסנרפ םגה ןוא ,דיי
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 ןענוואד הנשה-שאר טגעלפ רע ןעוו .הבהאב 'ד תא דבוע ַא ןעוועג זיא רע .טַאהעג

 .תוירבה תבהא ןוא םשה תבהא טליפעגסיורא ךיז טָאה ,לוש רעקסרעירוק ןיא םיפסומ

 .םיגוויז עטוג רעטכעט עריא רַאפ ןטעבעג ןוא טלכיימשעגוצ קידנעטש טָאה ,הנח ,יורפ ןייז

 ןַאמרעגנוי רערעייט ַא ,גרעבנזייא םעדייא רעייז טניווועג ָאד טייצ קיטש ַא טָאה ךָאנרעד

 .ןברָאטשעג גנוי ךעבענ זיא רע .דנַאטשרַאפ ןוא הרות ,טייקשידיי ןוא תובוט תודימ טימ

 ןייז ןגעוו תודע ןגָאז טזָאלעגרעביא טָאה רע סָאװ האווצ יד ןוא ווירב עטצעל ענייז

 .םימש םש שודיק ןוא ןידה קודיצ לַארָאמ

 טגעלפ ,סליקיר לדיירפ ןופ בוטש עטרַאּפשעגרעטנוא ןוא ענעגיובעגנייא עטלַא יד

 יד ןעוו .טשטנעבעג ריא טָאה לבוקמ ַא לייוו ,תופירש ןופ עטקידעשַאב-טשינ ַא ןייגסיורַא

 ןוא סערמַאילק יד ןפלעה טנעקעג טשינ ןיוש ןבָאה'ס זַא ,טייוו יוזַא ןעגנַאגרעד זיא טייקטלַא

 ןייש ַא טיובעגסיוא ץַאלּפ םעד ףיוא ןוא טגיילעגנייא בוטש יד ןעמ טָאה ,סערָאּפדָאּפ

 -- םָארטש רשא ןעמָאנ ןטימ לקינייא ןַא ןסקַאוועגסיוא זיא החפשמ רעד ןופ .לרעיומ

 .דחא םוקמב הלודגו הרות ןעוועג זיא םיא ייב .ןוז סרעיָאטָאלָאז םעד ,שרעה בקעי

 .טייקיטכערעג ןוא רשוי ןופ שטנעמ א ןעוועג רשא זיא טַארנעדוי ןיא קידנעייז וליפַא

 יד טפַאכעג ריא טָאה טרָאד .ןיירַא דלַאוו ןיא ןפָאלטנַא זיא ,יורפ ןייז ,לקיר ענייש יד

 ַא טימ יז טָאה ,לטעטש ןיא קידנעייגניירַא .ןיירַא טָאטש ןיא טריפעג ןוא ייצילָאּפ

 .רעזייה עקידייל עשידיי יד ףיוא ןקוק טשינ לָאז יז ןגיוא יד ןדנוברַאפ לכיט רעבָארג

 סָאנ רעגנַאל רעד סיוא"גנעל

 םוצ ,סטכער .סַאג עגנַאל עצנַאג יד ךיז טעז רעיומ-לקניוו סמָארטש רשא ןופ

 .לרעיומ ןטזָאלעגּפָא ןקיקַָאטשייווצ סעיסַאי בקעי זיב רעזייה עשידיי ךיז ןעיצ ,טסָאלָאװ

 יד -- סקניל .ןימלע-תיב ןופ ןגייווצ יד טימ ןַאקרַאּפ ןכיוה םעד ןעמ טעז ךָאנרעד

 ןלייט סע ּוװ ,ּפָארַא טרָאד זיב רעזייה עשידיי טימ טעוועקיפעגנָא ,סַאג-לביטש עצנַאג

 ,סַאג רעד רעביא .ךעלביטש רענילָאטס עדייב יד טיירב ןוא ךיוה רעייז טימ סיוא ךיז

 ןשירַאצ ןיא טנידעג טָאה רע לייוו ןוא ,ווָאלזָאק רעדיינש רעד טניווו ,רעיומ לקניוו ןיא

 וצ ןבָאה ביל עקַאט טגעלפ רע ."טנעקשַאט, םיא ןעמ טפור ,טנעקשַאט ןיא רעטילימ

 ןגָארטעג לַארענעג ןטימ סעקינװָאקלָאּפ יד ןבָאה טנעקשַאט ןיא קידנעייז זַא ,ןלייצרעד

 דיי רעכעלרע ןַא רע זיא ןעוועג .ןעיינ טגעלפ ,וָאלזָאק ,רע עכלעוו ,ןרידנומ יד רָאנ

 .עלעטנעילק ןייז טנידעג יירטעג טָאה ןוא

 רעקיטפערק ךָאנ רעבָא ,רעטלַא רעד טניווו "ןטנעקשַאט, טימ ךַאד ןייא רעטנוא

 ,רע זיא ,רעמוז ןטימניא .זייא זיב זייא ןופ ךייט ןיא ךיז טדָאב רע .סעקשרעה םייח ,לדיי

 ףיוא טביילק רע .ךעלגנייירדח זדנוא טימ רעדורב-רעטוג ַא ,ךייט ןיא ךיז קידנדָאב

 טעוו סע זדנוא ןופ רעוו ,רעדניק ,ונ ַא; : סיוא טפור ןוא ךעלגניי םינינמ רָאּפ ַא ךיז םורַא

 טגנירּפש ןיילַא רע ."עקיּפָאק ַא רימ ןופ טמוקַאב ,רעסַאװ ןיא ןעגנירפשסיוא רעכעה

 זיא ענייז יורפ יד .רעסַאװ ןופ ןצנַאטוצסױרַא יוזַא יו ךעלגניי יד טנרעל ןוא ךיוא

 .ענעדיי עכעלרע ןַא רעייז ןעוועג
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 יד ץיווֶארבמָאד ןייק וועיק ןופ טכַארבעג ןאמסאפ םייח טָאה ,רָאי 80 טימ קירוצ

 ןעגנַאגעג ,טייק ןוא דניק ,ץיװַָארבמָאד ץנַאג זיא טייצ שדוח ַא .ןישַאמ-יינ עטשרע

 ןפעטש וצ טעברַא רעייז ןגָארט םיא וצ ןביוהעגנָא ןבָאה רעדיינש .ןישַאמ יד ןטכַארטַאב

 עטשרע יד טכַארבעג ךיוא ןאמסאפ םייח טָאה ןַאד .ןישרַא ןופ ןשָארג יירד טלָאצעג ןוא

 ךיז טָאה ,רתלא ,רענייז ןוז רערעטלע רעד .ּפָאק ןופ רָאה יד ןרעש וצ עקנישַאמ-רעש

 .ןרעלטיה זיב טבעלרעד ןוא ינרַאס ןיא טצעזַאנ

 ןוא רערַאד ַא .וצוק רענעפורעג-יוזַא רעד ,רעכַאמ-ןצלעּפ ןופ זיוה סָאד זיא טָא ןוא

 רעיירטעג א ,שטנעמ רעוויסערגָארּפ א ,סײװדמַאז רעטסוש רעד טמוק רעכַאנ .רעכיילב א

 רע טָאה םעדעמ ןופ ןעגנוזָאל יד טימ טַאּפ לקנַאי ןופ ןעלקיטרַא עלַא .ץעיוװָאדנוב

 ,םעדייא סרעשזולַאז םעד עיטָאמ טניווועג ָאד ןבָאה ךיוא .קינייוונסיוא ףיוא טנעקעג

 עסיוועג ןיא ןענעז ןדיי עטנָאמרעד סָאוודרָאנ ,יד טָא .טיח -- רעכַאמלטיה רעד

 רעייז בילוצ ,ןענעז עקינייא .סעצווָאדנוב עיירטעג ןעוועג ןבעל רעייז ןופ ןדָאירעּפ

 רעד ןופ ןרָאװעג ןסירעגסיורַא ,רעדניק ןוא יורפ רַאפ גרָאז ןוא עינַאווערָאה רערעווש

 ןאמסאפ לרהא זיא ,לשמל ,ױזַא .םיגיהנמ יד ןיא טשיוטנַא ךיז ןבָאה ערעדנַא .גנוגעווַאב

 ,טָאירטַאּפ רעשיליופ א ןרָאװעג זיא ןוא "דנוב , ןופ ןפָאלטנַא ,היהש השעמ םושמ

 טייקירעהעגוצ רעשיאייטרַאּפ רעקילָאמַא טימ תונובשח טציא טכַאמ רעוו ,רעבָא

 טגיל לָאמַא רענעזעוועג רעצנַאג רעד זַא ,ןעגנולדנַאוורעביא-ןבעל עקילָאמַא טימ ןוא

 ...ןעוועג טשינ טלעוו רעד ףיוא לָאמ ןייק רָאג טלָאװ רע יוו ױזַא ,ןזורג ןיא

 םורַא ריא ןוא לסעגירָאב יד

 טָאה זדנוא ןופ רעוו .לסעג לָאמש ַא טסעז ןוא סקניל ףיוא קוק ַא טסּפַאכ וד

 םינמז ייווצ תוחפה לכל ! טרעטניוועג טשינ ןוא טרעמוזעג טשינ לסעג-דָאב םעד ןיא

 -רעד ןיוש ךיז טָאה ןעמ ןעוו ,רעטעּפש ךיוא .השנמ 'יר דמלמ-יקדרד םייב טנרעלעג

 -ארמג רעד ,ץרּפ-רתלא ןופ רדח רעד ןעוועג לסעג םעד ןיא ךָאד זיא ,ארמג וצ טגנַאל

 -טרעדנוה רעד ךשמב טָאה עכלעוו ,עיצוטיטסניא יד ןעוועג אד זיא ךיוא .דמלמ

 הליהק עשידיי םוש ןייק רעכלעוו ןָא ןוא ,טיילגאב דימת זדנוא עטכישעג רעקירעי

 טָאה טייצ רענעי וצ .תואווקמ עריא טימ לדעב סָאד :ןריטסיזקע טנעקעג טשינ טָאה

 ןעמוק ,רעגייז א ףלעווצ ,טכַאנ עדעי זַא ,ןלייצרעד וצ טסווועג עיזַאטנַאפ-סקלָאפ יד

 .ןייז לבוט ךיז םיתמ רעציװָארבמָאד תורוד קיצנאווצ עלַא ןיהַא טרָאד

 ףיוא דָאב ןיא ןצעזוצרעדינַא ךיז טיירג ןעוועג ךיא ןיב ,ןברוח ןסיורג ןכָאנ ,טציא

 ןוא רעדירב ,עמַאמ-עטַאט ענעסָאשרעד עניימ ָאד ןענעגעגַאב וצ ידכ ,טכַאנ רעצנַאג ַא

 .סעניאור ןיא טציא טגיל סָאג עצנַאג יד .םינכש ערעייט ןוא יורפ עביל ,רעטסעווש

 ,ןטַאדלָאס עשיסור ןבָארגַאב ןענעז ןטרָאד .םימלצ ןעייטש ץַאלּפ סריאמ השמ ףיוא

 יד רעבָא .טנעה עשישטייד ןופ ץיװָארבמָאד ןסײרסױרַא רַאפ ףמַאק ןיא ענעלַאפעג

 ןיא .עטזָאלרָאװרַאפ ןעייטש סהווקמ יד .עצנַאג א ןבילבעג זיא *עינַאב-עקסווָאדישז,

 רעדָא תוצח ראפ ןייז לבוט ךיז השעמ ישנאו םידיסח ןגעלפ הווקמ רעפיט רעד טָא
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 רעד ןיא ןענעז ,סעלערַא לטָאמ ןוא ,רקנמ עילע ,טחוש רעטלַא רעד ןוא .זענזוַאד ןרַאפ
 .ןברָאטשעג ןוא ןרָאװעג טשלחרַאפ הווקמ רעסייה

 רעשידיי טימ ,דיי רעגולק א -- סריאמ השמ ןסעזעג זיא דָאב רעד ןגעקטנַא

 ..ףרַאד ןעמ ןעוו ,"בישתש המ עדו ַא ןייז וצ ידכ ,טנרעלעגנָא ןוא הזעה

 סרעצינעווראה םעד ,רתלא לארשי-ץרא ןופ טמוק ,ןרָאי רעקיסיירד יד ןופ ףוס ןיא

 טסַאג םעד ךָאנ ןפיול ןדיי רעציװָארבמָאד .הלכ ַא ןכוז רע זיא ןעמוקעג זַא טגָאז ןעמ .רוחב

 ןדיי ןבָאה ,םיצוביק יד ךייש סָאוו .ןבעל-לארשי-ץרא ןגעוו ןגארפ טימ םיא ןטסַאלַאב ןוא

 ,תוקרי ,לּפָאטרַאק ,טיורב ,ןייא ךיז רעה, :השמ 'ר טגָאז .ןעגנורעדָאפ טימ תולאש

 יד ייז גערפ ָאט ,ךיוא -- ּפָאק ןרעביא ךאד א ,ןארַאפ ןענעז ,וטסגָאז ,ןעניסלעּפַא

 טימ תורצ ,שינעײרדיּפָאק טשינ ביוא ?רעמ אד ייז ןבָאה סָאװ םידיגנ רעציװָארבמָאד

 וצרעד ןוא ,ךעלגניי ןוא ךעלדיימ טַאהעג טָאה השמ 'ר רעד .*סעקטַאדָאּפ טימ ,ןעלסקעוו

 ןעוועג זיא ,טשינ תועט ןייק בָאה ךיא ביוא ,ןייטשלרעפ ָאקרעב ,ןוז ןייז ...הסנרפ פאנק

 ןוא "דנוב, םוצ רעבירַא רע זיא ,רעהכַאנ .םינקסע עשיטסינויצ עגניי עטשרע יד ןופ

 עלענָאיצאזינאגרַא ערעדנַא ןָאטעג ןוא לוש-ֶא"שיצ ראפ טעבראעג ,קיטעט קרַאטש ןרָאװעג

 "ץרא ןייק קעווא המחלמ רעד ךָאנ זיא ןוא םייחה ןיב זיא ןייטשלרעפ ָאקרעב ..טעברַא

 .לארשי

 טָאה ןוז רעגנוי רעד .סרעכַאמ-טעמָאכ החפשמ יד ןסעזעג ךיוא זיא לדעב ןבענ

 ןייז ןוא דלַאוו ןיא טקינייפראפ םיעשר יד ןבָאה םיא .ץנעגילעטניא ףיוא טרידנעטערפ

 .טלטרעפעצ שממ ףוג

 .ןייטשגנוי םייח-ריאמ ןופ זיוה סָאד ןעוועג זיא ,טייז רערעדנַא רעד ןופ ,דָאב ןרעטניה

 א טַאהעג .ץלָאה טימ טרחסמעג ןוא ןעמַארק ,סעינלעגעצ טאהעג ,תיבה-לעב רעכייר ַא

 ןוא עילבור ןיא בר ןעוועג זיא ךעלגניי ענייז ןופ רענייא .פעק עפרַאש טימ ךעלגניי בוטש

 ןייק םיצולח יד טימ קעװַא זיא לגניי רעטייווצ ַא .ןעמוקעגמוא זיא רע .ןדמל רענייש ַא

 רע ."עלוש-תוברת, רעציװָארבמָאד ןיא רערעל א -- השמ ,רעטירד רעד .לארשי-ץרא

 -שטייד ןיא הטילפה תיראש רעד ייב "ריעצה רמושה, ןופ ךירדמ א ןברוח ןכָאנ ןעוועג זיא

 רעד זיא ןוא לארשי ןיא טבעל רע .גנוטייצ רעשידיי ַא ןופ רעבעגסיורַא ַא ןוא דנַאל

 .ןייטשגנוי החפשמ רעטגייווצרַאפ ןוא רעסיורג רעד ןופ שרוי רענעבילבעגרעביא קיצנייא

 לדיי ןיילק רַאד א .ןעלסינ םייח ריא טימ עכילעסינ-םייח טניווועג טָאה לדעב םורַא

 עשזַאס ענעסעגעגנייא .טודרוס ןרעביא ּפָארַא קידנעטש טגנעה סָאװ דרָאב רעלעג ַא טימ

 טלקיװעגמורַא ,טּפָא .זדלאה ןטרעקַאעצ ןפיוא רעמ ךָאנ ןוא םינפ ןופ ןשטיינק יד ןיא

 רע טָאה ױזַא .םעזעב ַא ןוא עבמָאב רעקידנעגנעהכָאנ א טימ קירטש רעצרַאווש א טימ

 ןייז טשינ ןלָאז סע ןוא עשזַאס ןביילקנָא טשינ ךיז לָאז סנעמיוק עשידיי יד ןיא זַא ,טיהעג

 עכלעוו עקיטייז ןענעז ,הפירש א זיא סע ןעוו :ןגָאז טגעלפ לסינ-םייח .תותירש ןייק

 ...רקפהה ןמ הכוז ,ןפלעה ןעמוק

 רעציװָארבמָאד רעביא טקיטלעוועג טצענערגַאבמוא טָאה ,עכילעסינ םייח ,בייוו ןייז

 ,סעדייז סנעמעלַא .רָאי 60 עטצעל יד ןופ םיתמ עלַא טנעקעג טָאה יז .סמייחה-תיכ עדייב

 ןעוו ןוא .טור רעדנוזאב רעדעי ווו טקנעדעג טָאה יז .רעטסעווש ןוא רעדירב ,סעטאט



 ,טרובעג רערעווש ַא ,גנוריסאפ א רעדָא ,עיצַאוטיס ערעווש א ןעוועג זיא החפשמ ַא ןיא

 -- וויזירפ םוצ ןייטש טפרַאדעג טָאה דיחי-ןב ַא ןעוו וליפַא ןוא ןכוסמ הלוח ַא רעדא

 קעװַא יז זיא ,ןעמעלַא ראפ רעירפ ךָאנ .ןגָאז ריא לָאז ןעמ זַא ,טרַאוועג טשינ יז טָאה

 טימ טגעלפעג טָאה יז .סעבָאב ןוא סעדייז יד טימ טרָאד ןדער תורבקה-תיב ןטלַא ןפ"יא

 ךיז יז טייגרַאפ ָאד ןוא) ,םיקידצ עקילייה, -- : ךארפש רעדנַא ןַא רָאג ןיא ןהנעטנייא ייז

 ,ןדע-ןג ןיא הניכש רעד טימ ךָאד טציז ריא ,(רעמָאי ַא ןיא ןוא ןייוועג ַא ןיא ךיילג

 סע ןוא ,רעדניק יוו ןענעז רעדניק-סדניק .לקינייא רעייא ןופ רעצ ןיא טשינ טסעגרַאפ

 ,תונמחר עקאט טָאה ָאט ,םינב לע בא םחרכ :הרות רעקילייה רעד ןיא ןבירשעג ינייטש

 רעייא רַאפ תוכז א טגנַאלרעד ,ןונחו םוחר לא םעד ,לוכיבכ וצ טנעָאנ ןטרָאד טנעז ריא

 סרעדורב סעמַאמ רעדָא ןעבָאב רעד ייב ."דניק וצ רעווש טייג סָאוו .הנח תב הרש לקינייא

 תעב ךיז יז טייגרַאפ ָאד ךיוא) ,תומשנ עטרעטיילעג, : טדערעג שרעדנַא יז טָאה רבק

 ? טרעה ריא ,(ןצכערק ןוא ןענייוועג טימ טעבעג ריא טיילגַאב ןוא שפנה תולכ דע השעמ

 ,םינב לודיג רעצ םעד ןסעגרַאפ טשינ טלָאז ריא ,ךייא קעוו ןוא רבק רעייא ייב ייטש ךיא

 סעמַאמ ַא טליפ סע סָאװ טקנעדעג .רעדניק ערעייא ןעוועדַאה םייב טַאהעג טָאה ריא סָאװ

 עלַא ףיוא טביילק ,תוהמא עקילייה עלַא ףיוא טקעוו .קנַארק טרעוו דניק ַא ןעוו ץרַאה

 רַאה םוצ -- ןעמאזוצ ייז טימ ןוא ,הלעמ לש אילמפ רעד וצ טייג ןוא תוינקדצ םישנ

 ףרָאד סָאװ לבייוו עקשטיגנוי סָאד לייוו ,רעכיג טייג ,םלוע לש ונובר םוצ ,טלעוו רעד ןופ

 ."דניק וצ רעווש טייג ,גנילטשרע ןַא ןריובעג

 :ןָאט גָאז א טלָאװעג רימ ךיז טָאה ,רימ םורא תוברוח יד ףיוא ױזַא קידנקוק

 ,סנירעניוועג ערעווש ,סעמַאמ עגנוי וצ טפַאשביל ןייד טימ עכילעסינ םייח ףיוא ייטש

 -תיב ןפיוא קילב א פַאכ ,רשוי-יצילמ יד םיתמ יד ןופ חוכ ןיא ןביולג ןקרַאטש ןייד טימ

 יוו ,טרעקַאעצ זיא רבק ןייד ךיוא יוו ,ןבָארגעצ ןענעז םירבק סנעמעלַא יוו עז ןוא םייחה

 ןעמוק טשינ ןיוש טעוו רענייק .םורַא ךיז ןרעגלַאװ רענייב עקילייה עקירעי-טרעדנוה

 םייוג רעציוװָארבמָאד לייוו .לוכיבכ םוצ תוחילש ןיא ייז ןקיש ןוא םיתמ יד ןקיאורמואַאב

 .סנירעניוועג עלַא ןטכָאשעגסיוא גָאט ןייא ןיא ןבָאה ןשטייד יד טימ תופתושב

 קוק א וטסּפַאכ ,זיוה סטייח ןבענ ,לסעגידָאב ןופ לקניוו םייב יוזַא קידנעייטש

 עלַא .תורוד ןופ שינעביילברעביא ןַא .בוטש סלרפוס םעד םייח ףיוא ,סטכער ףיוא

 -דייש ןפיוא ןיילַא ענייא טייטש יז .ןטימעגסיוא בוטש יד ןבָאה תופירש רעציווָארבמָאד

 קידצ א טָאה טלייצרעד טָאה ןעמ יוו ןוא ,רעסַאוו םענורב ַא ןופ טייז םייב ,ןסַאג ןופ געוו

 רַאפ .בוטש רעד ףיוא ןבָאה הטילש ןייק טשינ רעייפ ןייק לָאז סע זַא ,הכרב ןייז ןבעגעג

 רוד ןטירד םייב ןוא ןברָאטשעג בוטש רעד ןופ רעניווונייא תורוד ייווצ ןענעז טייצ ןיימ

 ןטכָאשעגסיוא ןצנַאגניא זיא רוד רעד םערָאװ .הכרב ןייז ןעמונעגקירוצ קידצ רעד טָאה

 ,ָאטשינ ךיוא זיא בוטש יד ןוא ןרָאװעג

 סַאגיענועירָאלַאק ןופ ןטכיש יד

 עכעלטע טָאה עכלעוו ,סַאג ענזעידָאלָאק יד קעווא ךיז טיצ בוטש רעד רעטניה ןופ

 .ןטכיש עטשרעביוא יד טשינ טניווועג ןבָאה סַאג רעד ןיא .ןעמָאנ ריא ןטיבעג לָאמ
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 טָאה ױזַא ןוא .טַאטשרַאוו-רעדיינש רענלאוואראה סעטיוב עשוהי ןעוועג ָאד זיא לָאמַא

 השעמ תעב ןוא ןעווערַאה ןוא ןלעזעג יד ןציז ּפמָאל-ץילב א םורַא : ןעזעגסיוא טרָאד

 ןוא טנווָא ןיא רעגייזַא ףלע זיב ױזַא ייז ןעוועצארפ בור יפ לע .רעדיל-עביל ייז ןעגניז

 טלעטש טכָאנייב ףלעווצ םורא .ייווצ זיב ןליפַא אגח רעשיאיוג ַא רַאפ רעדָא בוט-םוי רַאפ

 ךיוא יוו ,לסָאר רעזעלג ןוא לּפָאטרַאק טימ לסיש א שיט ןפיוא קעװַא עטתיבה-לעב יד

 .טיורב םענערָאק םענעטינשעצ ַא ןופ סאיצומה עבָארג

 .םישמש ןוא סרעבערגַאב ,סערַאטַאמש ,תולגע-ילעב ,סרעגעז ןופ סַאג יד זיא סָאד

 סנייז .איקסאיס---רעלדנַאס עלעקנַאי ןַאמ-הרבח רעד ןרָאװעג ןריובעג זיא לסעג םעד ןיא

 ערעזדנוא ןעגנַאפ רענעט עקידנגָאנ-שיריל ענייז טימ טגעלפ ,רעגניז רעדנילב א ,רעדורב ַא

 ןקנילָאמש םעד ןיא ,טייז ַא ןָא עלעסיבַא .ךיז וצ ןדימשוצ ייז שממ ןוא רעצרעה עשרעדניק

 .שטאקאראס לפלעוו -- פיט רעקיטרַאנגייא ןַא ,דיי רעכעלרע ןַא טניווועג טָאה ,עלעסעג

 טגניז ןוא טכַאנ רערעטצניפ ַא ןיא עכורעיווַאז רעדָא עטָאלב רעפיט ַא ןיא רע טייג טָא

 רעמ םיא ןלעוו תורוד עקידנעמוק יד טשינ ןוא רימ טשינ ןכלעוו ,גנַאזעג םעד סיוא

 ףיוא ךיז טּפַאכ ,ןגָאז םילהת ףיוא טייטש ,ףיוא טייטש !םישודק םע לארשי, -- :ןרעה

 ."תרצונ ךכל יכ ארובה תדובעל

 ,קישטשָאװזיא רעשידיי רעשיפיט רעד ,רעלעג רעד לאומש טניווועג טָאה ָאד

 רעדָא תונזח לקיטש ַא רעטנוא ךיז רע טגניז ,עלזָאק רעד ףיוא קידנציז ,רעכלעוו

 .םיקידצ ןופ תוישעמ טלייצרעד

 ןעמוקַאב רעדרעמ יד ןבָאה םיא .קויטסָאק -- ןאמדלעפ יאמש ךיוא טניווו ָאד

 ו ןגירשעג רע טָאה ,ןסיש םוצ טריפעג םיא טָאה ײצילָאּפ יד ןעוו .הטיחש רעד ךָאנ ךַאוו א

 ןוא םייוג רעטרעדנוה ןופ רעטכעלעג א רעבָא ."עטיוטאר ,יטישז ושטָאכ ,יקטַארב,

 : ןעיירשעגסיוא עדליוו -- ךָאנ םעד וצ ןוא געוו ןטצעל ןייז ןיא טיילגַאב םיא טָאה סעטעיוג

 ."לעביהָאּפ אנ ידיא ,ודישז;

 רענייש ַא ,קינעשטעּפ סעלעטע הילדג 'ר טניווועג ךיוא טָאה סַאג ָא רעד ןיא

 ביל טָאה ,טלעוו סטָאג ףיוא ןדירפוצ זיא ןוא קחודב טבעל .הרות-ןב ַא ,דיי רעשידיסח

 רעד ןופ רעניווונייא יד ןופ .שטנעמ-סטעברַא רעקניליטש א ,לסָאי ,ןוז ןייז .לארשי ללכ

 ןוא עקניל ,עטכער :ןרענָאיצולָאװער ."דנוב, ןופ םיגיהנמ יד טריטורקער ךיז ןבָאה סַאג

 ןבָאה סָאװ ,רעזייה-סלדנַאה עסיורג ייווצ ןעוועג סַאג רעד ןיא ןענעז ךיוא .עקניל רָאג

 רעד ןיא ."סעקינעשטעפ עינַאּפמָאק , ןוא קונזילב ריאמ קיציא : ךיז ןשיווצ טרירוקנָאק

 ךיז ןוא טעװענַאשעג טשינרָאג ךיז סעמריפ עדייב ןבָאה ץנערוקנָאק רעקיטייזנגעק

 .ןכָארבעגרעטנוא ןיילַא

 לסעג סָאד ןפורעגנָא ןבָאה ןוא םזילַארעביל רעייז ןזייוו טלָאוועג ןבָאה ןקַאילָאּפ יד

 -- לדליש סָאד זיא ,ןטעיווָאס יד ןופ םוקניירַא ןטימ .שטיװעלעסָאי קערעב ןעמָאנ ןטימ

 ןעמָאנ םעד ןעמוקַאב טָאה לסעג סָאד ןוא ןרָאװעג ןסירעגּפָארַא *שטיװעלעסַאי ָאקרעב;

 ,תורצ ערעייז טימ ,החפשמ סעקנמחנ רעטלַא לדיי טניווועג ךיוא טָאה ָאד .סַאג-ץרּפ;

 יד ןוא ןרעלטיה ןופ ןרָאװעג רוטפ ןענעז רימ סָאװ דיירפ יד וליפַא .דחפ ןוא רעדיוש

 ןסעגרַאפ לָאזכ ,ןייז םרוג טנָאקעג טשינ ןבָאה ,לארשי-ץרא ןייק ןרָאפ ןופ החמש
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 ןעמ רעכלעוו ייב ,עמַאמ עכעלקילגמוא יוזַא יד ,יורפ סלדיי ןופ עידעגַארט רעד ןיא
 עטקיטשרעד ערעייז ןעזעג ךָאנ ןוא רעדניק עריא טעדרָאמעגסיױא דלַאװ ןיא טָאה

 טניז ךָאנ רימ ןעייג רעיורט ןוא ןייוועג ריא ,רעצ ריא .רעייפ ןיא ןטָארב ךיז םיפוג

 .ןעיירפאב םעד ןופ טשינ ךיז ןעק ךיא ןוא טלָאמעד

 ןטימ לַאפ רעד זיא סָאד ןרָאי עלא רימ טיילגַאב לַאפ רעשיגַארט א ךָאנ ןוא

 רעטכָאט ןייז ןופ דליב א םורַא טגָארט רעכלעוו ,גרוריכ רענבוד רעד ,ןאמטיור רָאטקָאד

 *םימחר אלמ לא, טגָאז ןדיי -- :םימחר ןדעי ייב ךיז רע טעב סיואדגָאט ,ןייאדגָאט ןוא

 ץרַאה ןייז ךיוא רעבָא .ןעניז ןופ ּפָארַא רע זיא רעצ ןופ .רעטכָאט רעקיצנייא ןיימ ךָאנ

 לא, רָאי סעדעי עקַאט ךיא גָאז .ןרָאוועג ןסירעצ זיא ןוא ןטלַאהעגסיוא טשינ סע טָאה

 .ןטַאט ןכעלקילגמוא ריא ןוא הדיחי תב רעקשטעגנוי רעד ךָאנ "םימחר אלמ

 ,ןצנַאט ןוא ןעגניז ןסייהעג טָאה ןעמ ןעמעוו ,עמַאמ ַא ןפָארטעג ךיא בָאה געוו ןיא

 ןרָאװעג טרעדיילשעג ןענעז ערעדנַא ליפ ךָאנ ןוא ןאמ ריא ,דניק קיצנייא ריא תעב

 .ןיירַא רעייפ ןיא

 ךעלרעיומ עקימורַא ןוא זױהיעטלּפַאד יד

 סנייטשרוב סעניד השמ טייז ןייא ןופ .זיוה ןטלּפָאט םעד ןופ ןברוח םוצ וצ ךיז טסקוק

 סרעדניב -- טייז רעטייווצ רעד ןופ ןוא (לארשי-ץרא ןיא ןענעז ייז ןופ עקינייא) םישרוי

 םייוג, :ןעיירשסיוא ךיז טליוו סע ןוא .לארשי-ץרא ןיא ךיוא -- רעדניק יד .לרעיומ

 דימת ןלעוו עכלעוו ןוא ןבעל סָאװ ,ןדיי ָאד ךָאנ ןענעז םכתמח לעו םכפא לע ,"םיחצור

 .ערעייז רעדרעמ יד ,םינכש ךייא ךיוא ןוא ,ןרעטלע ענעטכָאשעגסיוא ערעייז ןעקנעדעג

 רענרעזייא רעד טימ "פעילקס, רעד ןריסערעטניא קידנעטש טגעלפ ךעלגניי זדנוא

 רעכלעוו ,הרות-ןב א .דיי רעכעלרע רעסיורג ַא ,סעקציא לסָאי 'ר טניווועג טָאה ָאד .ריט

 ןיא .רעדיינש א ,ויפכ עיגימ הנהנ א ןעוועג .טונימ עיירפ עדעי שרדמ טנרעלעג טָאה

 לסָאי 'ר וצ רימ טימ ןעמַאמ ןיומ טקישעג עלהיח עבָאב ןיימ טָאה ןרָאי-רעדניק עניימ

 וצ הלוגס ַא ןייז טעוו סָאד זַא ,טגָאזעג ייברעד ןוא גוצנַא ןַא רימ ראפ ןעיינ ,סעקציא

 ,םיקלח ריפ ףיוא טלייטעצ ןגעמרַאפ ןייז טָאה לסָאי 'ר .טייקשידיי וצ ןוא םימי-תכירא

 טַאטשרַאװ ןופ .הקדצ ףיוא -- ותמשנ תיילעל קלח ןייא ןוא ,רעדניק יד רַאפ -- יירד

 .ןורא ןטסקינייוועניא םעד רבק ןיא ןכַאמ וצ טגָאזרַאפ טיוט ןרַאפ רע טָאה ,םענייז

 רַאפ טזָאלעג טשינ לָאמנייק טָאה לסָאי 'ר זַא ,ןלייצרעד ןגעלפ ןדיי רעציוװָארבמָאד

 .םינצבק ראפ טסיזמוא טיינעג ןוא ןזירּפ עכיוה ןייק ןעמונעג טשינ ,רותי ןייק ךיז

 לופ ,רחוס רעקיטכיט א ,רעדניב לפלעוו-הרש ןוז ןייז טניווועג ָאד טָאה רעהכַאנ

 םיכסמ טשינ ריוא רע טָאה ןרָאי עגנוי יד ןיא .ָאּפמעט ךס א טימ ןוא עיגרענע טימ

 טשינ ךיוא רע טָאה יוזא .ןדער ךעלטנפע םעד ןגעוו טגעלפ ןוא ךוניח-רדח ןטימ ןעוועג

 -ַאזוצ טָאה רע .לביטש רענילָאטס ןיא רעצכעריפ יד ןגעק טריטלָאווער ןוא ןעוועג םיכסמ

 םעד שַאט זופ זעמונעגסיורַא ןיילא ,לביטש ןופ טיילעגנוי עקיטלָאמעד עלַא ןעמונעגנעמ
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 םעד -- לַאװָאק רעד ַאקציא ,ןטייווצ םעד -- ןייטשרוב חנ ,לבור רעטרעדנוה ןטשרע

 -טרעדנוה וצ ןבעגעג טיילעגנוי 20 ןבָאה ױזַא ןוא .ןטרעפ -- םעד דאסיא ןועמש ,ןטירד

 זיא חלגע-לעב רעד ילכַאכ .לוש עקסרעירוק רענילָאטס יד טיובעגפיוא ןוא עקידלבור

 ,רענוואדטימ עלַא רַאפ ךעלגנעגוצ ןרָאװעג זיא דומע רעד .ארוק-לעב רעד טרָאד ןרָאוועג
 "הרומא יד ראפ רָאנ ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא ץלַא ּווו לביטש רענילָאטס ןיא יוו טשינ

 ."סונירומ

 .םידומיל עכעלטלעוו ןענרעל טזָאלעג ןיוש רעדניק ענייז טָאה ,לפלעוו הרש רעד טָא

 ,ןָא טנגוי רעטסירפ ןייז ןופ זיא ,"רעדניב? : ןפור ןגעלפ רימ ןכלעוו ,ןוז רערעטלע ןייז

 .לטעטש ןיא ךוניח ןשיערבעה ןיא ךיוא יוו ,טעברַא רעשיטסינויצ ןיא ןָאטעגניײרַא ןעוועג

 ןיא ןבעל ןכעלטנפע םוצ תוכייש ַא טַאהעג טָאה סָאװ ץלא זא ,טימאב ךיז טָאה רע

 רע סָאװ ,השרד עסייה ןייז ,ןורכז ןיא ןבילבעג זיא רימ .שיטסינויצ ןייז לָאז ,לטעטש

 .הליהקה-דעו םעד ןבילקעג ןבָאה רימ ןעוו ,יקסנערעק ימיב ןטלַאהעג טָאה

 רעכלעוו ,רעדניבנייא ןכרוד טניווואב ןעוועג לָאמַא זיא סָאװ לרעיומ א זיא רעטייוו

 ַא לשמל יוו ,םירפס עשידיי עסיורג ןדניב טגעלפ רע ןעוו טאהעג האנה קרַאטש טָאה

 ןוז רעגנוי רעד .חויתוא ענעדלָאג עטפַאלקעגסיוא טימ סנקור ענרעדעל ןיא ,ארמג ס"ש

 םוצ ןעגנערב ןגעלפ ,רדח סניקטור ןופ ,ךעלגניי רימ ןעװ ןדירפוצ ןעוועג זיא ,רענייז

 רעשזולאז יד וצ טרעהעג לרעיומ סָאד טָאה רעטעפש ."ילעטַאסיפ עיקסור, ןדניב

 עשיפרָאד ןיא ןוא טעברַא-דלעפ ןיא ענעוטעגניירַא ןדיי ,ןעיטָאמ 'ר וצ ,סעקינשַאּפערָאה

 רעד ןופ .רעטרעוו עשייוג ךס א טימ ןצונַאב ךיז ייז ןגעלפ ,ןסעומש ערעייז ןיא .תוסנרפ

 .רעטכָאט א ןבילבעג ווודץעגרע זיא החפשמ רעצנַאג

 ,קינלעגיצ רעד ,ןַאמצלַאז לארשי 'ר ןופ םישרוי יד וצ טרעהעג טָאה טרָא סָאד טָא

 .ומצע סוחי-לעב ַא ןעוועג זיא לארשי 'ר .בקעי 'ר בר רעציװָארבמָאד ןופ רעדורב רעד

 'ר .טעווערַאהעג ןיילא קידנעטש עינלעגיצ ןיא ךיז ייב ןוא ,ויפכ עיגימ הנהנ א ןעוועג

 וצ ידכ טשינ רעבָא .טנרעלעג ךס א ךיוא עקַאט ןוא ,ןענרעל טוג טנעקעג טָאה לארשי

 שטנעמ רעטושפ רעקידתמא רעד ןעוועג זיא רע .הב רטעתהל הרטע ןא ןענרעל ןופ ןכַאמ

 ,שינעטנעק-הרות ןייז טימ ןגיוא יד ןיא ןפרָאװעג טשינ ךיז לֶאמנייק .תוירבל חונ ַא ןוא

 רָאנ ,קיסעמ-תונזח טשינ ,תובהלתה טימ ,ןערב טימ ,חסונ רענילרַאק רע טָאה טנווָאדעג

 יוזַא לָאמנייא רע טָאה ,סעומש ַא ןיא .םלוע לש ונובר ןטימ ךיז ןדערוצכרוד יוו טושפ

 ,לוכיבכ ןטימ דיי רעד ןַאד טדער ,טנוװַאד דיי ַא ןעוו זַא ,ןגָאז םישודק םירפס, : טגָאזעג

 ןסעומש טשינ ןעמ רָאט רעבירעד ,ןדיי יד טימ לוכיבכ טדער ,הרותה תאירק תעשב ןוא

 לארשי 'ר ,ןיילַא רע .לארשי-ץרא ןייק קעװַא ןענעז ןיז ענייז ."הרות יד טנעייל ןעמ ןעוו

 ,םירבח ענייז וצ טגָאזעג רע טָאה ,טיוט ןרַאפ .הרותה דומיל ךותמ ןברָאטשעג זיא ,ליז

 וצ יז טקידנע ,ףד םעד ןוא םעד ייב םירדנ ארמג ןיא טלַאה ךיא. : םידיסח רענילרַאק

 בר רעד ,בקעי 'ר ,רעדורב ןיימ לָאז ,השק טרָאד רימ זיא סָאװ סָאד ; ןעמַאנ ןיימ ףיוא

 םעד ןופ רעניווונייא רעטצעל רעד ."יתמשנ תילעל ןייג לָאז סע ןוא טשפ םעד ןעניפעג

 .ףסוי -- ןוז סלארשי 'ר ןעוועג זיא זיוה
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 רענשטינלַאב רעד ןיא ןוא סַאגירעװָארַאקַאמ רעד ןיא

 לָאמַא טָאה ,רעזיה עשייוג יד ןשיווצ ,סַאג רעװָארַאקַאמ ףיוא ,ּפָארַא לסיב ַא

 ןגעלפ רעציװָארבמָאד .ךעלגניי ףלעווצ רעדָא ןעצ ןופ עטַאט ַא ,קישטיב םייח טניווועג

 ןרעפטנע טלָאװעג טשינ םייח 'ר טָאה לגניי ןטכַא םייב זַא ,ןלייצרעד ןוא ןעלציוו ךיז

 טשינ זיא'ס ןוא רעטכָאט א ףיוא טפָאהעג רדסכ טָאה רע לייוו ,ןשטנּוװ-בוט-לזמ ףיוא

 'ר ..ךעלגניי ריפ ךָאנ ןעמוקעגוצ ןענעז ןטעבעגסיוא טשינ ,ךעלעמַאּפ רעבָא .ןעמוקעג

 טגרָאזרַאפ קידנעטש ה"ב זיא ,דרָאב רעגנַאל א טימ דיי רערַאד רעכיוה ַא ,ןיילַא םייח

 רעד ןיא ןבָאה ןרָאי עטצעל יד ןיא .הסנרפ טמענ ןעמ ּווו םעד ןגעוו תובשחמ טימ ןעוועג

 םהרבא ,ןוז סרעצינעוורָאה םעד רתלא ןוא עינזיופ ןופ קישטיב רשא טניווועג בוטש

 ךיז ןענעק סָאװ םישק םייוניע עכלעזַא טימ טקינייפרַאפ ייז ןבָאה םייוג רעינזיופ .קירדומ

 .לכש ןפיוא ןגייל טשינרָאג

 יוו רעמ טשינ זיא ,בוטש סלארשי 'ר ןופ סקניל ףיוא ,סַאג ענשטינלאב עגנַאל יד

 לרעיומ ןטשרע ןיא .םייוג ןיוש ןעניווו טייז רעטייווצ רעד ףיוא ,עשידיי ַא טייז ןייא ןופ

 .טברַאפעגסיוא ןוא טיינַאב .זיוה סנאמדלעפ ילתפנ זיא םעד ךָאנ .רעכַאמ-ןצלעּפ ַא טניווו

 ,"עווארפוא עקסנאשטשעימ, ןיא רעביירש ןעוועג זיא רע ןעוו ,זיוה ןופ תיבה-לעב רעד

 טדערעג טָאה רע ןעוו ןוא רעיוא ןרעטנוא טקעטשרַאפ ןעוועג קידנעטש ןעפ יד זיא

 זיוה סילתפנ טָאה רעטעפש .ןעגנוטכיר ענעדישרַאפ ןיא טקוקעג ןגיוא עדייב ןבָאה

 עכעלגעמרַאפ טשינ רַאפ *עזָא; רעדָא "זָאט, ןופ טקנופ רעשיניצידעמ א יוו טנידעג

 טמערָארַאפ ןענעז ןדיי רעציװָארבמָאד לייט רעסיורג ַא ןעוו ,הלשממ סנליופ רעטנוא .ןדיי

 .ףליה עשיניצידעמ ךס א ןבעגעגסיורַא טרָאד "זָאט, רעד טָאה ,ןרָאװעג

 רעמ ןוא רחוס ומכ רעדָא ,רחוס ַא ,בוטש "סקינלַאשטַאנ, םעד םירפַא טמוק טציא

 רע טָאה ,דירַאי וצ דירַאי ןופ ךַאוו עצנַאג א ןפיולמורַא ךָאנ .דרעפ ןופ רעלקעמ א --

 ןייז ראפ טָאה רע .ןיירַא בוטש ןיא תבש ףיוא טכַארבעגניירא טשינ ךס ןייק יירעלקעמ ןופ

 טפַאשביל טימ ןוא דובכב טָאה רע רעכלעוו ,ךעלרעדניק ענייז ןופ עמַאמ יד ,יורפ

 זיא ,ןבעל ןופ גָאט ןטצעל ןיא .ןבעג טנָאקעג טשינ טעז רעד וצ טיורב ןייק ,ןטלַאהעג

 ןוא דרָאב רעטרעביושעצ א טימ טַארנדוי םורַא ןגיוא עטנייוורַאפ טימ ןפָאלעגמורַא רע

 טשינ םיא טָאה םינכש עשיאיוג ענייז ןופ רענייק .תמ רעקיטרַאפ ַא יוו םינפ לעג ַא

 ןגעוו ןסעומש ןוא ןטנווָא עצנַאג בוטש ןיא םיא ייב ןציז ייז ןגעלפ לָאמַא ,טעוועטַארעג

 יד רעביא ןייגמוא יירפ ןגעלפ תומהב ןוא ןגיצ עשידיי ןעוו ןטייצ ענעגנַאגרַאפ עטייוו

 ןלַאטש עשידיי ןיא ןגיל טרעטשעגמוא ןגעלפ םיריזח עשיאיוג ןוא ןפיוה עשיאיוג

 ,ןביירט וצ יוג םוצ ןעגנערב טגעלפ דיי ַא ןעוו ,ןטייצ ענעי ןיא עקַאט ךיז ןעמ טנַאמרעד

 טגעלפ עיוג ַא רעדָא ךעלמירזח ,ענעריובעג סָאװ:רָאנ ,עקשטיניילק טימ עטריזח ַא

 .לבלעק ןריובעג סָאװ-רָאנ א טימ המהב ןייז ןרעקמוא םיא ןוא ןדיי א ןקעוופיוא טכַאנייב

 ...יורפ סמירפא ןטלַאהַאבסיוא טשינ ייז ןטלָאװ טנייה ...קעווא ןענעז ןטייצ ענעי רעבָא

 ..טעגרהרעד ןיילַא ךָאנ ריא ןטלַאוו ייז ,טרעקרַאפ
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 לסעג סלזנעג ןיא

 שאד .ןעמוקוצניירַא דחפ א זיא'ס רעכלעוו ןיא ,לסעג סלזנעג וצ רימ ןעמוק טציא

 ךעלגניי סעקפיק טימ ךיז ןרבח עכלעוו ,ךעלגניי עצרַאווש סשטינאפ םעד לסָאי ןעניווו

 וז ןביג ,ךעלגנייירדח ,זדנוא ."דנוב, רעניילק רעד ןענעז ייז זַא ,ךיז ףיוא ןגָאז ןוא

 ןופ ,שטינַאּפ רעד לסָאי ."ןדלָאי, ןָא זדנוא ןפור ןוא סעקאסוטס לסיב רָאּפש א ןיירַא

 םעד למהרבא טימ ךאד ןייא רעטנוא טניווו ,לדיי טצוּפעג ןייש ַא ,רעדיינש א ךאפ

 ןפיוא שטינַאּפ לסָאי טציז טציא .יאבג סעיצמוחנ 'ר ןרָאװעג רעטעפש זיא רעכלעוו ,דמלמ

 טּפעלש ,לברַא יד פֶא טיצ ,דגב םעד טכַארטַאב ,סיוא סעפע טקיטרַאפ רע .טיינ ןוא סַאג

 רעכלעוו ןיא ענייז דרָאב יד .טגַאוועג יוזא ,טקישעג ױזַא ץלא ןוא סעגירטסאפ יד סיורַא

 .טמעקעגרעדנַאנופ עווָאטנַאק ןוא טיירב זיא ,רָאה עסייוו ךרודַא ןיוש ךיז ןרעבליז סע

 יוזא ץלַא .טעליפשעגוצ קידנעטש ךעלפענק יד .ּפָאק ןפיוא ףייטש ךיז טלַאה לטיה סָאד

 ."שטינַאפ, ןעמָאנ םעד טנַאּפשעגוצ םיא טכערמוא טימ טשינ טָאה ץיװָארבמָאד .ענטַארוקַא

 טקוק .ןײרַא סערפ ןיא טזָאלב ןוא ןעלסָאי ףיוא קידנעטש טקוק ענעדיי עצראווש ןייז

 ענייז ."קיטרַאפ זיא סערפ רעד ! לסָאי ,ןיוש ,ונ, :ּפָא ךיז טפור ןוא םיא ףיוא רעדיוו

 ןביילב ,טרעטשעגמוא ךרוד טרָאד ןעייג רימ ןוא ,ךייט ןפיוא ןענעז ךעלגניי עצרַאווש

 ןרופ ּפָארַא טגייל ןעמ .רעטציא ךיז טרעדור סע ּווו רעלכייפש ןסיורג סלזנעג ייב ןייטש

 ,טקיטפעשַאב קראטש ייברעד זיא ,לטנע קיציא ,םעדייא רעד .לעמ טימ קעז ןוא טנַאוועג טימ

 ַא טיג ,םייח 'ר ןטלַא םעד טרָאװ א וצ טפרַאװ ,םייוג יד טימ ןוא ןדיי יד טימ טדער רע

 .ענעדירפוצ ַא סיורַא טמוק עכלעוו יורפ ןייז ףיוא קוק ןדלימ

 יד ןיא .לימדרעסאוו רענעמונעצ א ןופ ץליהעג ןטלַא םעד ףיוא ףיורא ןכירק רימ

 .ךעלקעלפ עקיציפש ןציז ןבילבעג רעטרע ךס א ןיא ךָאנ ןענעז ךעלכעל עטרעיובעגכרוד

 -- ןייטשרַאפ וצ זדנוא רע טיג -- לייוו, ןכירקּפָארַא זדנוא טסייה םייח 'ר רעטלַא רעד

 ."ןעשטעילאקעצ הלילח ךָאנ ךיז טנעק ריא

 םערָאװ .סנקלַאב עווָאטנַאק עברוה רעד ןופ ןכירקּפָארַא טשינ אקווד ןליוו רעבָא רימ

 .סאג-לביטש ןופ גנעל עצנַאג יד רימ ןעעז ןענַאד ןופ

 סָאגי"לביטש , יד

 ןיוש ךיז טלַאה רעכלעוו ,קעק םהרבא ,קישטשָאװזיא רעטלַא רעד טניווו טייוו טשינ

 ןאבארַאש ןייו ןופ סעלזָאק יד ףיוא קידנציז סיורַא רע טרָאפ טָא .ןגיובעג לסיב א

 עקידתבש לָאמא ,עטעטַאלעג יד טגָארט רע .דרעפ עװָאנַאטשַאק עטלַא ןיא טנַאּפשעג

 רעהַא ןוא ןיהַא טרעק רע .ןזָאלעצ -- ףוס םייב ןוא טסערּפעגנעמַאזוצ דרָאב יד ,עטָאּפַאק

 ייהעלע .ייז וצ טדער רָאנ .ענייז םייח"ילעב יד טשינ טגָאלש ןוא טנַאה ןיא שטייב םעד

 ַאזַא סעפע ךעלגניי זדנוא ייב ךיז טקעוו ,סָאד קידנעעז .ןענַאטשרַאפ םיא ןטלָאװ ייז

 .ןצרַאה םייב שזַא טפוצ סע זַא ,ןטלַא םוצ ליפעג-תונמחר

 לטיּפַאק ץנַאג ַא ןדנוברַאפ זיא םיא טימ .קינטָאס רעד השמ טניווו רעטייוו לסיב ַא

 יוו ,עווארפוא ןוא ןזַאקירּפ ,סעקינדאירוא ןוא סעוואטסירפ ןופ דָאירעּפ א ,ץיװָארבמָאד

 | עיינ ןעוו רעטעפש ןוא רמושדטכַאנ א טייצ רענעי וצ זיא רע .לדעב סָאד ךיוא
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 ןעמ זיא ,ייז וצ טשינ קינטָאס השמ טָאה גנַאגוצ ןייק רעמ ןוא ,ץיװָארבמָאד ןשרעהַאב

 .לדעב ןופ ןעמַאנ ןיא םיחתפה לע ךלוה ַא

 ןַא זיא ענייז ענעדיי יד .החפשמ ןייז טימ קינלעגיצ רעד זאמקאה לדיי זיא טָא ןוא

 ןיא ייז יב ."סעקטנעילק, סעטעיוג טימ לופ בוטש יד זיא קידנעטש .ןירעכערּפשּפָא

 ןענעז עכלעוו ,עקלייב לדיימ ַא ןוא לקנַאי לגניי סָאד ןַארַאפ טייצ ןיימ ןיא ןענעז בוטש

 .עקירעמַא ןייק קעווא

 סונגיטנא, ןפורעג ייז טָאה ץיװָארבמָאד סָאװ תורוד יירד ןגיוא יד רַאפ ןעייטש טָא ןוא

 -ןב ַא ,עשוהי ,ייז ןופ רענייא .ךעלקינייא ןוא עטַאט ,עדייז ,קושז לשרעה -- *יכוס שיא

 -- ןטסנעלק ןזיב ןטסטלע ןופ ,עקירעביא יד .ץינשזערעב ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ,הרות

 יד ןגרָאזרַאפ ןליוו סָאוו עכלעזא ָאד ןענעז ךעלקינייא יד ןשיווצ .ןשטנעמ עקידנטעברַא

 ןפיוא ןרעוו ייז לייוו ,םיקחרמ ןיא ןָא ןראפש ייז .ןגרָאמ ןקידרשוי ,ןרעסעב ַא טימ טלעוו

 ,סעקרָאקשטעס טימ לַאטש רעגנַאל א .רענעגעוו טימ לוּפ זיא ףיוה רעייז .טנלָאפרַאפ טרָא

 ןופ ,דָאר וצ דָאר ןופ טפיול רע ןוא *ָאקשרעה, ןעיירש ,ןפור םייוג עלַא ,סעקראּפורק

 ןרָאפ טיירגעג ךיז ךירוצ ןרָאי טימ טָאה יז ןעוו ,רעטכָאט ַא סלשרעה .סַאפ וצ סַאפ

 ןייז ןענרעל ךיז ןסייהעג רעטַאפ רעד ריא טָאה ,לארשייץרא ןייק "ץולחה. ןטימ

 טעוו לארשי-ץרא סָאװ ,טרוװיטַאמ טלָאמעד סע טָאה רע .רעטצנעפ ןזָאלג -- ךַאפ

 ..סרעזעלג ןפרַאד טעוו ןוא ןעיוב ךיז

 ַא טימ ,ןצבק רעווילשאדאי רעקנַארק ַא ,סעשידק עלעשוהי טניווו ףיוה ןבלעז ןיא

 טקעמשרעד ךיג טָאה יז רעבָא ,טנַאװ יד יוו ביוט זיא יורפ ןייז .רעדניק בוטש

 רענרעדָאמ רעד ,בייל ןרהא ,ןוז רעייז .ןגירשעג קידלַאװעג ןוא תוטיחש סרעלטיה

 רע ,םיא רעביא טרעטיצ החפשמ יד .בוטש רעצנַאג רעד ןופ רעזייפש רעד זיא רעטסוש

 שינעגנאפעג ןיא ןקַאילָאּפ יד וצ ןלַאפנײרַא ןוא געוו ןופ ּפָארַא טשינ סחו הלילח לָאז

 ןיא טסיוויטקַא ןַא טרעוו ןוא קירוצ ךיז טיצ רע רעבָא .ןעגנואיושנָא עקניל ענייז בילוצ

 .ןטלַאהַאב ךיז טָאה רע ּוװ דָאב ןיא ןענופעגסיוא ןטידנאב יד ןבָאה םיא ."ינויצה דבועה,

 ןלַאפעג -- ףוסבל ןוא ייז טימ טלגנַארעג ךיז רע טָאה .רעשירעפמעק ַא ןוא רעטנוזעג ַא

 ןרעווש םישדח 19 ךרוד טכַאמ ןוא דלַאװ ןיא טפיולטנַא ,עקניכ ,רעטסעווש ןייז .ףמַאק ןיא

 ןיירַא דנַאל ןיא ףיוא טייג ,עילַאטיא זיב דנַאלסור ןופ יז טלגָאװ רעהכַאנ .ןבעלדדלַאוו

 א טמוקַאב ןוא ,ביבא-לת ןופ סעגערב יד ייב ןיירַא םי ןיא טגנירּפש ,םיליפעמ טימ

 ןייק טפעלשרַאפ רעדנעלגנע יד ךרוד יז טרעוו ביבא-לת ןופ .ץרַאה ןיא ּפַאלק ןרעווש

 א לארשי ןייק יז טמוק ,דנַאל ןופ טגָאירַאפ ןרעוו רעדנעלגנע יד ןעוו ןוא ןיסירפק
 ןוא יז טברַאטש ,ךיז ןרעטַאמ רָאי ףניפ ךָאנ .ץרַאה ַא ןָא ,עקנַארק ַא ןוא עטּפעשרעד

 רענייב יד ןעור ָאד, :ןבירשעגנָא זיא ,םייחה תיב רעביבא-לת ןפיוא הבצמ ריא ףיוא

 ."יורפ רעטנלע ןַא ןופ

 .ךעלגניי בוטש א טימ ,ןירעװרַאס יד ,ענייח יורפ ןייז טימ ,קארוט סדוד-עייש המלש

 -- ןרָאי עגנוי יד ןיא .החפשמ רענייש ַא ןופ טמַאטש .רפס עדוי א ,דיי ַא זיא המלש יר

 ןבעג הצע ןייק טשינ ךיז ןעק רע ןוא ןטייצ ערעווש ןָא ןעמוק ךַאנרעד ,טרחסמעג טוג

 ,לַאזקָאװ םוצ ןרָאפ רע טביוה ,טשינ טייג סע זַא ןוא ןָאט ץלַא טווורפ ,הסנרפ רעד טימ
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 טכוז ןוא תומוערת רע טָאה ,דרעפ א טפָא רעייז םיא ייב טלַאפ סע זַא ,הרצ א רעבָא זיא

 לייורעד רע טּפָאז יוזא ןוא ,ץורית א תויתוא עקשטינבָארד יד טימ ךעלמירפס יד ןיא

 ףיוא לשמנ םעד טניפעג רע עכלעוו ןיא ,דיגמ רענבוד ןופ םילשמ עלַא ןיירַא ךיז ןיא

 טגערפ ,רע יוו שטנעמ פיט רעכעלנע ןא ,רעבוד-ךורב רעטעפ ןיימ ןעוו .םילשמ ךס ַא

 :ףרַאש ןוא ץרוק המלש טרעפטנע "!ריד טייג יוו ,עצדרעס המלש ,רֶאנ גָאז; : םיא

 ַאזַא דלַאב יוו, :אישק ס'דיגמ רענבוד םעד רע טגערפ ךיילג ןוא ."יח התא ךחרכ לע,

 דיתע התא, ךָאנ עשז סָאווראפ ָאט ,ךחרכ לעב ןבעל ַא ןוא ,םירוסי ליפ ױזַא ,שינרעטַאמ

 ףוסבל ןוא .ןרָאי ערעווש ליפ ױזַא ןגָארטוצסיוא רשוי ַא ןעד זיא ?"ןובשחו ןיד ןתיל

 קידנדער יוזַא ןוא "!לקעפ שירפ א טשרע טרָאד ןוא ,םלוע םענעי ףיוא ןעמוק ךָאנ

 -טשינ ייווצ טימ ריבג ַא ןגעוו דיגמ רענבוד ןופ לשמנ א טימ לשמ א המלש 'ר טגנערב

 ,ץורית ַא ךיז טמוקַאב סע ןענַאװ ןופ ,סמעדייא ענעטָארעג-טשינ ןוא רעטכעט ענעטָארעג

 זיא ,ןייז טשינ לָאז סע יוו ןוא ,לטלעוו ןייז טוג ןוא גולק טריפ רעטשרעביוא רעד זַא

 יד .טשינ סע טָאה הסנרפ וצ סָאװ .רעמ טשינ .ןובשחו ןיד ןתיל דיתע עקַאט ןעמ

 ןוא יז טריוורעס רָאי 40 עצנַאג .ןירעװרַאס יד ,ענייכ ,יורפ ןייז עקַאט זיא ןירעזייפש

 ענייכ טָאה ןרָאי ערעטלע יד ןיא .תונותח רעציװָארבמָאד עלא ףיוא טעוועתיבה-לעב

 ,ינרַאס ןיא תיבה-לעב רענייש א -- קארוט לקנַאי ןוז ריא ןגעוו ןדער וצ ןעמוקַאב ביל

 החפשמ רעד ןופ רכז רענעבילבעג רעד .זיוה שידיי קידנעטשנָא ןַא טרָאד טריפ רעכלעוו

 .לארשי ןיא טניווו רעכלעוו ,קארוט לארשי זיא

 .םייפכ עיגי א זיא ןוא דיי רעקניליטש ַא .ראצייווש השמ טניווו ,סַאג קע םייב ןיוש

 עלעקנַאי ךיוא טנייוו טרָאד .טעברַא רעד ןיא ןָאטעגנײרַא קידנעטש ,רעיוב א זיא רע

 רענילָאטס ןיא שמש ןרָאװעג רעטעפש ןוא דמלמ-יקדרד ַא ןעוועג לָאמַא .סעלעצרעה
 .יירעדמלמ רעד תעב ,רעירפ לייוו .רָאי עטוג ןביז ענייז ןעוועג ןיוש ןענעז ןַאד .לביטש

 .טעוועדיבעג רעייז רע טָאה

 יד טימ שממ ,טיולפ ןרעביא ןופ .דָאס א ןַארַאפ זיא ,קע םייב ,סַאג רעד רעביא

 ןיוש ןעייג עכלעוו ,ןעלשנייוו עטיור ּפָארַא ןעגנעה ,ןעגנַאלרעד וצ טנעה עשירעלגניי

 יד רעביא שזַא טייג סע זַא קינייוו ןוא סיז ןייז ןפרַאד ייז .טייקצרַאווש ןיא רעביא

 ךיז טניפעג סע ּוװ ןעז קעװַא ךעלגניי ייווצ ןעייג .ייז ןופ ןייז וצ הנהנ קשח ןופ עיאמס

 זדנוא טעז ןעמ יצ םורַא ךיז רימ ןקוק לייוורעד ןוא טנוה רעטַאלדוק רעצרַאווש רעד

 טלָאװ יוג רעד רעגייטש א ןעוו ,הפרח עקידלַאוועג ַא ןעוועג ךָאד טלָאװ סע לייוו ,טשינ

 גנולצולפ רָאנ .ןעלטיה יד זדנוא ייב ןסירעגּפָארַא ןוא "הכאלמ, רעד ייב טקַאּפעג זדנוא

 זיב ּפָאק ןייז םורַא טמענ סָאװ עקלמרַאי רעד ןיא םיא ןעז רימ .עלעצרעה ךיז טזייװַאב

 ןטק-תילט רעד ןוא ,טיירב ןוא קיטכיצ -- דמעה ןופ ןעלברַא יד .עצינליטַאּפ רעד

 ןוא דָאס ןופ ּפָא ןטערט ,טייהנגעלרַאפ סיורג ןיא ןביילב רימ .סייוודיינש -- רענייז

 םיא ייב .רעטסוש םעד רעזייל ןופ רעטצנעפ םעד ןיא ןקוקניירַא טשרמולכמ ןָא ןביוה

 םורַא ךיז טערָאּפ רע .ןרעטש ןפיוא אקווד רָאנ ,זָאנ רעד ףיוא טשינ ןלירב יד ןציז

 קידנעעזרעד .ןוויוא םייב קידנעוט ךיוה טדער ענייז ענעדיי יד ןוא לוויטש עשייוג

 סע .רעטצנעפ ןופ קעװַא זדנוא ןגָאי ןוא בוטש ןופ סיורַא ךעלגניי ענייז ןפיול זדנוא
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 .עלעקיווצ ַא יו טיור זיא ןוא דָאב ןופ טמוק רע .*ץלַאמש, רעדניב קיציא ןָא טמוק

 עשוהי .ףיוה ןפיוא זיא בוטש רעייז .לגניידרדח ַא ךיוא ,עשוהי ןייז ךָאנ םיא טפיול סע

 ףוס םוצ רעבָא ,ךיז ןרעּפמַא רימ .ןביירטרַאפ וצ זדנוא ךעלגניי סרעזייל וצ טפלעה

 רעד זיא ָאד .רעזייה סרעכישיווייפ ייב ןייטש ןביילב ןוא גָאי ןטוג א רימ ןעמוקַאב

 סענרַאב עסיורג יד זדנוא וצ ןעקניוו ךָאד ןוא ןַאקרַאּפ ןכיוה א טימ טלגנירעגמורַא דָאס

 טגָאזעגּפָא טשינ ךיז רימ ןטלָאװ ךָאד רעבָא עקיטייצירפ ךָאנ שטָאכ .סעקרעגנעוו יד ןוא

 היפונכ א ןעזרעד טָאה יז ןעוו ,ּפָאק ןיא גיוא סָאד יוו דָאס םעד טיה עכישיווייפ ייז ןופ

 -- ךעלפעצ ענעסקַאלפ יד טימ עלעקניזומ ריא ןוא ןשיווייפ סיורַא יז טפור ,ךעלגניי

 ,ןייז טשינ דייר ןייק ןיוש ןעק סע ןוא -- ץיװָארבמָאד ןיא ןירעשוקַא עקידרעטעּפש יד

 ןעיירש ןוא ,םקונ ךיז ךעלגניי רימ ןענעז .ןסינעג סעפע דָאס םעד ןופ לָאז ןעמ זַא

 גָאי ַא רימ ןעמוקַאב רַאפרעד ."עסקיש ענעסקַאלפ, עקניזומ סעכישיווייפ וצ רעבירַא

 .ןיכישיווייפ ןופ תוללק קילדנעצ ַא ןוא ןשיווייפ ןופ

 ךָאנ ,זױה-ןטנַאטסערַא ןא ןעוועג לָאמַא זיא רעזייה סעכישיווייפ ןופ םענייא ןיא

 טשינ ךיז טָאה'ס ןוא געט ךס א קעווא ןענעז ,טנפעעג זיוה סָאד טָאה ןעמ יוו ,םעד

 םייב ןוא וואטסירפ רעד ייברַאפ טייג גָאט ןסיוועג א ןיא .טנַאטסערַא ןייק טכַאמעג

 העש 48 וצ םיא טפשמ ןעמ ןוא רשא רעטעפ ןיימ ןעמ טמענ .טסימ רע טניפעג זיוה

 רשא ןוא רעדליב עשיאיוג עקילייה טימ ןעגנָאהַאב טנעוו יד ןענעז טסערַא ןיא .טסערַא

 ךיז טימ טלעטש סָאװ ,תוזוזמ ןָא ,עמרוט רעקידייל רעד ןיא ןקיטכענ ןיילַא רענייא ףרַאד

 -עזדַאנ םייב טלעופעג עבָאב ןיימ טָאה .םידש ָאד טרָאד ןענעז סיוועג לייוו ,הנכס ַא רָאפ

 ןשירפ ַא ןָאטעגנָא טָאה רעטעפ רעד .טסערַא ןיא ןקיטכענ ןייג ךיוא לָאז ךיא זַא ,לעטַאר

 -עגטימ טָאה רעטעפ רעד .תויציצ יד טקוקעגרעביא ןעמ טָאה רימ ייב ןוא ןטק תילט

 רעד ןוא ןפָאלשעגנייא דלַאב ןיב ךיא .רפס סניבר םעד ךיוא ןוא לארשיל-קוח א ןעמונ

 ךיז טכַאנ עצנַאג א טָאה רעמיצ ןטייווצ ןיא זַא ,טלייצרעד םעדכָאנ טָאה רשא רעטעפ

 .םולשב ךרודַא ץלַא זיא רעמיצ ןיא זדנוא ייב רעבָא ,טרעדורעג

 ןפָארטעג טָאה לָאמנייא לייוו ,*טָאג רעבלַאה, ןפורעג ןעמ טָאה ןקינלוקשערפ לארשי

 זיא סע ןוא עמש-תאירק ייכ טסוהרַאפ ךיז רע טָאה ,בירעמ וצ דומע םייב קידנעייטש זַא

 ןיב ןגעלפ ךעלגניי רימ ןעוו ."תמא םכיקולא 'ד ינא, -- םעטָא ןייא ןיא םיא ייב סיורַא

 ןגָאי זדנוא קינלוקשערפ לארשי 'ר טגעלפ ,שרדמה תיב ןיא ןפיטשמורַא בירעמל-החנמ

 ןזָאל טשינ ךייא לעוו ךיא ,סעקינהרבח עסייוו ,סיורָא; :ןעיירש ןוא ךעטנַאה א טימ

 סלארשי 'ר ןופ לייט א ןעוועג זיא שרדמה תיב סָאד ."שרדמה תיב סָאד ןרעקרעביא

 סָאד ןטכירסיוא טזָאלעג לארשי 'ר טָאה ,שרדמה תיב ןקירעדינ ,ןטלַא ןיא ךָאנ .ןבעל

 ןסיורג א ןעגנעהפיוא טזָאלעג ןוא ,לבעמ ענייש טרָאד טלעטשעגניירַא ,לביטש עקיטייז

 תקולחמ יד ךיז טרעקַאלפעצ סע תעשב .ןעגנולקעג קרַאטש טָאה סָאװ טנַאוו ןפיוא רעגייז

 ןינמ א לארשי יר טמענ ,ןרָאפ לָאז ןעמ ןיבר ןכלעוו וצ ,םידיסח רעציװָארבמָאד ןשיווצ

 ןגנוי ןקיטלָאמעד םעד ץיװָארבמָאד ןייק ּפָארַא טגנערב ןוא ענזערעב ןייק קעװַא טייג ,ןדיי

 .ןדיי-ךמע ןוא טפַאשרעטעברַא יד טריזינַאגרָא וצרעד טָאה רע .ל"צז לקילומש 'ר ,יבר
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 ,לוטש זפיוא ןיבר ןגנוי םעד טצעזעגפיורא ןעמ טָאה לביטש ןטנדרָאעגנייא ןייפ םעד ןיא

 ."יבר רעזדנוא טנעז ריא ,בוט לזמ, :טגָאזעג םיא ןוא

 ,טעברַא ליפ טגיילעגניירַא לארשי 'ר טָאה ,טנערבעגּפָא טָאה שרדמה תיב סָאד ןעוו

 סחנפ ףליה וצ ןעמונעג טָאה רע .ןעיובוצפיוא קירוצ סע ידכ טלעג ןוא וויטַאיציניא

 ןבילבעג ןיוש רעטעפש זיא רעכלעוו ,רעילָאטס םעד ןשרעה-יכדרמ ןוא רעפארטסינאמ

 סָאד זַא זיולב ףרַאד רע .תואבג ןייק טשינ ףרַאד רעבָא לארשי 'ר .שרדמה תיב ןופ יאבג

 זעמוק ןגעלפ שרדמה תיב ןטיובעגפיואקירוצ ןיא .ןרעוו טקיטראפעגסיוא לֶאז שרדמה תיב

 ןטיירגוצ קידנעטש לארשי 'ר טגעלפ ייז ןופ ןדעי דובכל .סיבר רענזערעב תבש ףיוא

 .ךלמה דיכ תבש א

 ןופ דיי א ךיוא ,רעיטסערעב רעד לדנעמ רעטעפש טניווו בוטש רעבלעז רעד ןיא

 ןעוועג זיא ,סחנפ ,ןיז ענייז ןופ רענייא .רעדניק טימ החפשמ לעב ַא ,םיבוט םישעמ

 .ןבעל ןבילבעג ,ה"ב ,זיא ןוא גנוגעווַאב-רענַאזיטרַאּפ רעד ןיא וויטקא קרַאטש

 ךיז ןבָאה םיתב-ילעב יד ןכלעוו ןיא ,לרעיומ ןסייוו ןיא ,גָאר ןפיוא ,לסעג ןרעביא

 ,רעטעברַא יד .ןעוועג םשה שדקמ דיי א טרָא םעד ףיוא 1884 ןיא טָאה ,ןטיבעג טפָא

 ןביוהעגנָא ןבָאה ,ענליוודענווָאר עיניל-ןַאב יד טגיילעג טייצ רענעי וצ ןבָאה עכלעוו

 יױזַא ןוא םישובלמ עשייוג ןיא ןָאטעגנָא ךיז טָאה קַאּפרַאכ הרש .ץיװָארבמָאד ןרימָארגָאּפ

 ןוא םינכש עשייוג וצ ןפָאלטנַא ןַאד ןענעז ןדיי ךסַא .סטוג-ןוא-בָאה ריא טיהרַאפ םורַא

 עקילייה טימ ןעמוקעג םייוג רעציווַארבמָאד ןענעז געט ענעי ןיא .ןטלַאהַאבסיוא טרָאד ךיז

 ןענעז ןעמַארק יד זַא טגָאזעג ןוא ןעמַארק עשידיי םעל טלעטשעגפיוא ייז ןוא רעדליב

 רעזדנוא ןופ םיעשר יד יװ ןעוועג טשינ ןענעז םינכש עשייוג עקיטלָאמעד יד .ערעייז

 טצישעג עקַאט ןבָאה ייז .טָאג ןיא טביולגעג ןבָאה עכלעוו ןשטנעמ רָאנ ,טייצ רענרעדָאמ

 יד ךרוד ןרָאװעג שצישעג ןענעז ןדיי ךס א .סעקישטשמַארגָאּפ עשירַאצ יד ןופ ןדיי יד

 ,ןיליוו ףרָאד ןופ חלג רעד ןפיול וצ ןעמוקעג ןַאד זיא ,לשמל ,יוזַא .םיחלג עקיטלָאמעד

 ענווַאלסָאווארפ יד ןפורעג טָאה ןוא טנַאה ןיא םלצ ןטימ ,הנוהכ ידגב ענייז ןיא ןָאטעגנָא

 ,סלקצח ןושרג ,לרעיומ ןטנָאמרעד םעד ןופ תיבה-לעב רעקיטלָאמעד רעד .גנונעדרָא וצ

 ךיז טָאה עכָאטַאמוס יד ,תמא .קישטשמָארגָאּפ א ןופ ּפָאק םעד טקַאהעגּפָא קַאה ַא טימ טָאה

 טלָאװעג ,עיצקַא-שנַאװער ַא טריזיואגרָא ןבָאה סעקישטשמָארגָאּפ יד ,ןגיוצעג ךָאנרעד ךָאנ

 סָאװ םעד טימ טנכערעג ךיז ןבָאה םיעשר עקיטלָאמעד יד רעבָא ,ןדיי יד ןופ המקנ ןעמענ

 .ןרָאװעג ליטש זיא סע ןוא ,רעדרעמ ערעייז ןופ פעק ןקַאה ןענעק ןדיי

 ךיז וצ טדער ןוא אקשטעוו הנוי רענעגושמ-טָאטש רעד םורַא טייג סָאג ןרעביא

 .ערעשטעוו ןסע ןטַאט םענעברָאטשעג ןייז טפור ,םורב א ,לכיימש א רע טיג ,טָא .ןיילא

 םיא ןבָאה ךעלגניי רימ ןעוו ןוא טרירעגנָא טשינ םענייק רע טָאה ןבעל ץנַאג ןייז ךשמב

 טעגרהעג, -- :לוק טקיטשרעד ןייז טימ ןגירשעג ןוא ,זייב ןרָאװעג רע זיא .טנרעצרעו

 .געוו ןייז רעטייוו ןעגנַאגעג ךיז זיא רע ןוא .'!ןרעוו וטסלָאז

 לקירבַאפ ןיילק ַא ןַארַאפ זיא טרָאד .ףיוה ןיא רעטסוש םעד השמ וצ טציא ןעמוק רימ

 ןעמ ןוא ךעלכעל טרעיוב ןעמ ,טרָאד ךיז טעברַא סע יוו וצ ךיז ןקוק רימ .ךעלטשרעב ןופ
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 עלַא ללכנ ןענעז לקירבַאפ םעד ןיא זַא ,ךיז טכוד זדנוא .טַאגַאפש טימ רָאה יד טיצרַאפ

 ןכלעוו ,שמש רעד לוולעוו ,רעטָאפ סהשמ סױרַא טייג טָא .טלעוו רעד ןופ תומכח עבש

 עפורג ַא ןגעקטנַא קרַאמ ןטימ ןיא ױזַא טצנַאט רע תעב הרות-תחמש ןופ טוג ןעקנעדעג רימ

 הרות תחמשב חמש בקעיא ,"ַאט-ַאטירדרַאט הרות תחמשב חמש השמ :טגניז ןוא ךעלגניי

 .*ַאט-ַאטיַאט

 ןטק תילט ןסיורג ןיא קידנעטש .רפוס רעציװָארבמָאד רעד טניווו טיולפ ןרעביא

 רעד ןיא ףיט ּפָאק רעד ,טצרַאשעגפיורַא -- לברַא עסייוו יד .דמעה ןרעביוז םעד ףיוא

 רעדניק ךָאנ םיא ןעייג סע .סױרַא דָאב ןופ טשרע יוו ,עטכייפ -- תואפ יד ,עקלמרַאי

 יד וצ גָאז ךיא .ךעלטנעה יד ןיא הלח רעקיטש ןטלַאה ןוא ,ןגיוא ענעפָא עסיורג טימ

 יד ןביירש ןָא ןיוש טבייה רע זַא ןוא שטנעמ רעקילייה א זיא דיי רעד טָא זַא ,ךעלגניי

 .הרות עטסקיסיירד

 "סטפָאקש,, -- "סעצישזופַאק,, -- "ךעלרַאטקודנַאק, יד ןופ רעזייה יד

 ,ערַאד ,עניילק ."ךעלרָאטקודנָאק, יד ןופ רעזייה יד ךיז ןעיצ סאג רעד רעביאנגעק

 א ייז ןופ רענייא .רעייגספרָאד ןענעז עלַא .ןגיוא עקיּורמוא טימ עקניליטש ,ךעלעדיי

 דיי ַא טניווועג ךיוא טָאה טרָאד .ןפיוקרַאפ וצ ףוע ןַא םורַא קידנעטש טגָארט ,רעמורק

 ןוא עשרַאוו ןייק ןרָאפ ךָאװ רעד ןיא לָאמ ריפ טגעלפ רעכלעוו ,רשכ החמש ןעמָאנ ןטימ

 זיא רעטכָאט ענעסקַאוועגרעטנוא יד .םינצבק רעציװָארבמָאד רַאפ ךיש עקיליב ןעגנערב

 .ןבעל ןבילבעג עקַאט זיא ןוא ,לארשידץרא ןייק קעווַא

 -רענשעוואלס קילָארס טניווו הריד רעטשרעטנוא ןַא ןיא ,רעזייה יד טָא ןשיווצ

 ןשיווצ .תוירבה ןיב ברועמ 8 ,דיי רעכעלרע ןַא .ךעלדיימ בוטש ַא טימ -- ןייבשיפ

 קידנעטש .ןגיוצעגסיורַא רעווש רע טָאה הסנרפ .רענוואד א ,רעגניז ַא רע זיא םידיסח

 רעטעפש טשרע רעדרעמ יד ןבָאה רעטכעט ייווצ ענייז טימ םיא .טיורב ףיוא טעווערַאהעג

 עדייב טימ טמערָאעג ןעגנַאגעג רע זיא ,עיצוקעזקע רעד וצ ןריפ םייב .ןענופעגסיוא

 ןבָאה םייוג .טלעוו רערעסעב א ןיא קעווַא ייז ןלעוו דלַאב זַא ,טסיירטעג ייז ןוא רעטכעט

 רעד ,רעדרעמ רעטסּוװַאב רעד זיא ,טּפַאכעג ייז טָאה ןעמ תעב זַא ,ןבעגעגרעביא רימ

 רערענעלק רעד וצ ןעגנַאגעגוצ ,ומש חמי ,שטיוװָאנַאגול ,טנַאדנעמָאק ןופ רעטערטרַאפ

 יז ידכ ,האמוט ןופ געוו םעד טגיילעגרָאפ ריא ןוא ,דניק ןייש א רעייז ןעוועג זיא עכלעוו

 .תועינצ ןופ געוו םעד ןבילקעגסיוא טָאה יז רעבָא .ןבעל ןביילב לָאז

 .*סעצישזופאק, ענעפורעג ױזַא יד ,סנַאמרעביל יד טניווועג ןבָאה רעזייה יד ןיא טָא

 זיא סע ןוא טייהרעגנוי ןברָאטשעג זיא ייז ןופ רענייא זַא ,קנעדעג'כ .ןדיי עקנליטש --- עלַא

 למוט רעקידנעטש א ןעוועג רעזייה יד ןיא זיא רעטעפש .רעדניק טימ בוטש ַא ןבילבעג

 טימ ךיז טרבח ,עטָאנ ,החפשמ רעד ןופ רענייא .לָאװ טמעקעג ןבָאה סָאװ ןענישַאמ ןופ

 ןיא ןוא ןסַאמ ענשאפערַאה יד ןופ עדווירק יד ןעמעננָא ךיז ןליוו עדייב ןוא ןלאיתוקי

 -רעביא יז ןוא דרע יד םיצירפ יד ייב ןעמענוצ ,ײלָאקינ רַאצ םעד ןפרַאוופָארא סגעוונייא

 סע זיב ןענעוואד םייב טפָא רעייז עדייב ייז טעז ןעמ .ןדיי ןוא םייוג ענלאווָארָאה יד ןבעג
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 ןבָאה ךעלגניי ..םידיסח רענילאטס יד ןופ ןרענָאיצולָאװער ייווצ יד טימ סיוא טרעוו

 ףיוא עבמָאב א ןפרַאוו לָאמ ַא טלָאװעג וליפא ןבָאה ייווצ יד זַא ,ןלייצרעד וצ טסּוװעג

 טָאה ,טנוואדעג ןבָאה עכלעוו ןדיי ןעוועג ךָאד ןענעו ייז רעבָא ,םיריבג רעציװָארבמָאד

 .ןטעבעגּפָא ייז ייב ךיז ןעמ

 ןיילַא ןרעוו וצ ףיוא ץלַא ןוטעג טָאה רע זַא ,ױזַא קעווא זיא ןבעל טרַא סלאיתוקי

 תבש ןדעי .רעטעברַא יד טעװענַאשעג עינרַאברַאג ןיא ךיז ייב רע טָאה ךָאד ןוא .ריבג ַא

 ןוא רעדעב םעד לקנַאי שודיק ףיוא ךיז וצ ןפוררַאפ רע טגעלפ ,ןענעװַאד ןכָאנ ךיילג

 ןפנָארב ןכָאנ ןבָאה ןעלקנַאי ייב ןעוו טַאהעג האנה קרַאטש טָאה רע ."םייחל, ןטוג א ןכַאמ

 .ןצנאלג ןעמונעג ןגיוא יד

 םיעשר יד ,דלַאװ ןיא ןפָאלטנַא זיא לדיימ ַא סנייז .ןַאמרעגנוי ַא ןברָאטשעג זיא עטָאנ

 .טעדרָאמרעד ןוא טרַאנרַאפ יז ןבָאה

 ןיז ןוא עמַאמ-עטַאט ."סעפָאקש, ןפורעג םיתב-ילעב יד ןעמ טָאה בוטש רעד ןיא

 טָאה ןעמ רעבָא ןיר -- שממ ,ןשטנעמ עטנוזעג ,עטיירב ,עכיוה ןעוועג ןענעז

 ; עצַארפ רערעווש ןיא טעדנעוורַאפ ייז ןבָאה תוחוכ ערעייז ,טרעהעג טשינ לטעטש ןיא ייז

 זיב ירפ קיטנוז ןופ קַאה רעד טימ טעווערַאהעג ,רעפרעד עשייוג עצנַאג טיובעגפיוא

 .ןענעוואד ןטייווצ םעד זיב ןענעוואד ןייא ןופ ןפָאלשעג ייז ןענעז תבש ןוא גָאטיײב קיטיירפ

 לביטש רענילָאטס םורַא

 ןציז דרע רעד ןיא .ץַאלּפ רעטיוברַאפ-טשינ ,רעקידייל ַא -- לביטש רענילָאטס םעל

 יורפ ןייז ,לסָאי לאומש טניווועג ָאד טָאה לָאמַא רָאג .ץלָאה רעקיטש עטעילַאמסעגּפָא ךָאנ

 ןוא עמַאמ-עטַאט ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ החּפשמ ַא .רענרעל רתלא ןוז ןוא עכענ עגייפ

 ןייז ןופ ןבָאה ,דרָאב ַא ןוא דגב ןגנַאל א ןגָארטעג טָאה רע שטָאכ .ליכשמ ַא ,דיחידןב א
 עצנַאג יד .דנַא .א "ץילמה, יוו ןעגנוטייצ עשיערבעה טקעטשעגסיורַא דימת ענעשעק

 .ןעוועג רעצמ קידלַאוועג ןַאד ךיז טָאה ץיוװָארבמָאד .ךָאװ ןייא ןיא ןברָאטשעג זיא החפשמ

 .רעדער ןופ טַאטשרַאוו א ךיוא ןוא עינזוק א ץַאלּפ םעד ףיוא ןענַאטשעג זיא רעטעפש

 עשירפ ףיוא טגנעה ,ןֿפמָאל יד וצ שמש רעד םהרבא טיירג לביטש רענילָאטס ןיא

 ךיג ןטייז עלַא ןופ ןפיול ןדיי עטקיטעּפשרַאפ .רעסַאװ שירפ רויכ ןיא ןָא טסיג ,רעכעטנַאה

 וצ ידכ רעטצנעפ יד ךרוד ןיירָא ייז ןקוק ,לביטש םעל קידנפיולייברַאפ .ןיירַא לדעב ןיא

 רעבָא .לביטש ןיא ךעלעמַאּפ ןיירַא ךיז טקור רעקעמש המלש .טרָאד ךיז טוט סע סָאוו ןעז

 ,תובהלתה טימ טגָאז ,םירישה-ריש לוק ןפיוא ןיוש טגָאז ןוא םידקמ םיא זיא רעצעמע

 ןופ רופ ענעדַאלרַאּפ לופ ַא טימ יוג 8 סיורַא טרָאפ טייצ רעבלעז רעד ןיא .תוקיתמ טימ

 טייטש דרָאב רעסייוו רעד טימ אליבערעט רעטלַא רעד .סױרַא ףיוה סעקרעדנעס קיזייא
 ךָאנ בוטש זופ ךיז טזייוואב ןוז רערעטלע רעד .רעקידתבש 8 ןיוש ,לקירב ןפיוא ךיז ייב

 טרָאד ךיז טלָאװ סע יוו תולוק ךיז ןגָארטרעד זיוה סנַאמנייש ןועמש ןופ .רעקידעכָאװ ַא
 .ןעמַאזוצ עלַא ןוא ךיז ןשיווצ טלַא ןוא גנוי יוזַא זיולב טרָאד ןדייר השעמל רעבָא ,טלמוטעג

 "טייל סָאד טנַאה ןיא טלַאה ,קידעכָאװ ןָאטעגנָא ךָאנ זיא ,רעכעלב רעד ,רשכ קיזייא
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 טיג ןוא ענייז ענעדיי יד סיורַא ךיז טקור רעמיצ ןופ .טייהרעקניליטש טעברַא ןוא ןזייא

 ךיג טפיול ,דמעה ַא ריד אנ ,טכיל ךָאד ןעמ טשטנעב דלַאב !גונעג ןיוש ,ונ, :גָאז ַא

 .(לארשי ןיא ךיז ןעניפעג רעדניק סקיזייא) ."ןיירַא דָאב ןיא

 יד סױרַא טלקניפ סע ןוא רעטצנעפ עסיורג יד טנפעעצ טיירב ןענעז סעילימ יד ייב

 טניווועג רעטעפש טָאה לרעיומ םעד ןיא .תבש דובכל טייקטמַָארעגפיוא יד ,טייקרעביוז

 ַא ןוא טייקיור עטסערפעגנעמַאזוצ ןימ א טשרעהעג קידנעטש טָאה ָאד .ךורטַאּפ עילָא

 .טייקרעביוז

 -רָאנ סנקעטש ףיוא ןגָארט עכלעוו םייוג סיױרַא ךיז ןזָאל ףיוה סרעלדנעט לרהא ןופ

 יד ןופ .סעסקוב ענעכָארבעצ ייז ןטלַאה טנעה יד ןיא .רעדער עטדימשעגרעביא סָאװ

 שיפ עטרעפעפעג ןופ חיר א סיורַא טגָאלש לרעיומ סנַאמשיפ לסָאי ןופ רעטצנעפ ענעּפָא

 רעטעוועדנופעגנייא ןוא טייקטַאז רעקיּור טימ ָאד טעייוו סע .סעלעביצ עטנערבעגוצ ןוא

 .טייקשיתבה-לעב

 ןייז וצ ןיכמ ןקיטעפשרַאפ וצ טשינ ידכ םייהַא תולגע-ילעב יד ךיז ןגָאי קרַאמ ןופ

 ךָאנ ןעייג ןעמָארק יד ןופ .קרַאמ ןיא טשינ ןיוש ןעמ טעז ןרופ עשיפרָאד .תבש דובכל ךיז

 ןסילש םעדכָאנ דלַאב .תבש דובכל ךעלקעפ עניילק טימ סענעדיי עטקיטעפשרַאפ סױרַא

 דרעפ ןייא ,רופ ַא ךיז טזייוואב טָא ןוא .םייהַא לענש ןלייא רעמערק יד ןוא ןעמָארק ךיז

 יד טביירט יוג רעד .טנַאּפשעגוצ זיול -- עטייווצ סָאד ןוא סעילבָאלָאה יד ןיא טנַאּפשעג

 ןיא טלַאה ןוא רלדנס ילתפנ טציז ןגָאװ ןטעבעגסיוא ןיא .ןפיול ךיג ןלָאז ייז זא דרעפ

 ןופ ,ףרָאד ןטייוו א ןופ טמוק רע ."ןסַאפירפ, עשיניצידעמ ענייז טימ עלעטסעק ַא טנַאה

 .תבש ףיוא םייהַא ךיז טלייא ןוא ,ןכוסמ-הלוח ןשייוג ַא

 ךעלקעלג יד .שטייב ןטימ טלַאנק "אתזיו,-ןוגילק יכדרמ קישטשַאווזיא רעטלַא רעד

 זָאל ןוא סיוא ךיג ךיז טיירד ,יוהטסַאג סבילטָאג לרעב וצ ךיג טרָאפרַאפ רע ,ןעגנילק

 יעשטיוועשטיראווס ןופ טכַארבעג טָאה רע ןכלעוו ,רחוס-דלַאוו א ןַאבַארַאש ןופ סױרַא

 .ףיוה

 ךיז טזָאל בר רעילבור רעד .רעטייווצ רעד ךָאנ ענייא ,וצ ךיז ןכַאמ ןעמָארק יד

 .וצ לוש רעד וצ ךעלגניי עדייב ענייז טימ ריט ןופ סיורַא

 הכלמ עמומ ןיימ סיורָא טייג לכ-םדוק ,המוהמ עצנַאג ַא זיא בוטש ןיא עבָאב ןיימ ייב

 ןענעז רעייט יוו ןוא טנעה ענעי טנייה רימ ןענעז ביל יוו) ךעלשטעפ רֶאּפ א רימ טיג ןוא

 .(! ַאטשינ רעמ ןיוש זיא סָאװ עמומ רעד ןופ ךעלשטעפ ענעי רימ

 קיטנַא לסָאי ןוא רשַא רעטעפ רעד .ענעקָארשרעד 8 ןוא עכיילב א זיא עבָאב יד

 רעטעפ רעטוג רעד .ןעקנורטרעד ןיב ךיא זַא ,ןעניימ ,טרָאד ךימ ןכוז ןוא ךייט םייב ןענעז

 ןלַאפרַאפ ןיימ ןופ למוט ןבילוצ טָאה ,לעמ ןיא רעטקנוטעגנייא ןַא טייטש רע) עשוהי השמ

 ךימ טעװעטַאר ןוא ץוש ןיא ךימ טמענ ,(תבש דובכל טקיניירעגמורַא טשינ ךָאנ ךיז ןרעוו

 .רימ ףיוא טיירש יז ךיוא .קַאּפרַאכ לדנייש ןָא טמוק סַאג ןרעביא ןופ .ּפעלק ןופ 8%

 טסייה ,ןיב ךיא ּוװ ןרעוו רייוועג בוטש ריא ןופ ןעמוקעג זיא עכלעוו ,סעלהשמ הרופצ

 ףרָאד ןיא קירוצ ןעמענּפָא ןעמוק ךימ לָאז עמַאמ יד זַא ,םייהַא ןביירש ןוא ןסיימשנָא ךימ



 1 רעזייה עטסופ ןוא ןסאג עמַאזנייא רעביא

 ץעגרע סיוועג טסָאה וד .גָאז ונָא, :ךימ טגערפ ןוא טכַאל רעכעלב רעד רשָא .ןיירא

 ,רעיומ ןיא זדנוא ייב ןעוועג זיא'ס םָארק סנעמעוו ,בילטָאג קילומש ."ןעלשנייוו ןסירעג

 ."ןקָארשרעד טיוט ףיוא ךָאד םיא טָאה ריא ,לגניי סָאד ּפָא טזָאל; :וצ טיג

 ןקירכַאפ עשידיי לָאמַא ןעוועג

 גָאט ,רעהפיוא ןָא רָאי 25 ןבָאה ,סלימדיינש יד ןופ קירבַאפ-ץלָאה רעסיורג רעד ןיא

 טייצ רעד רַאפ ןבָאה ,ןָאמָאלַאס ןוא ףסוי ,פעק-טפיוה יד .ןענישַאמ יד טּפַאלקעג ,טכַאנ ןוא

 רעדנעלגנע טכַארבעגניירַא ןבָאה ייז .טוג רעדיוו -- לָאמ 25 ןוא לָאמש ןטלַאהעג לָאמ 5

 עשירפ גָאט ןדעי טכַאמ ףסוי .עיגרענע עשירפ ,ןלַאטיּפַאק עשירפ ןופ סולפוצ ַא טימ

 ייב ןטעברַא סע .ןענישַאמ עיינ ןיירַא טלעטש ןוא טריטסעווניא ןָאמָאלַאס ןוא ןטקַארטנָאק

 ןוא סרעגָאװש ,םינתוחמ הנחמ עצנַאג ַא .רעטעברַא עשידיי ןוא עטלעטשעגנָא עשידיי ייז

 לקיטש א ןעוועג ָאּפַאטסעג רעד ייב זיא ,רעגניז ,ייז ןופ רענייא .סרעגָאװש ןופ טניירפ

 -- ףוס םוצ ,רענעטָארעג א ,גנוי ַא ,רעלדניש קינעב טעברַאעג ךיוא טָאה טרָאד .רעכַאמ

 טנַאה עטכער יד ,םינינע עשידיי ןיא "עדוי רעכעלצונ, ַא ,ָאּפַאטסעג-תוכלמ ייב ברוקמ א

 ,ןָאטעג טשינרָאג ,הלילח ,רע טָאה הטיחש רעד תעב .רַאסימָאק-סטיבעג רענרַאס ןופ

 ןופ ךשמ ןיא סיוא ןדרָאמ ןשטייד יד יוו ךיז טקוקעגוצ ,רעיושוצ א רע זיא ןעוועג רעבָא

 ןטכיש 6 וצ -- רעדניק ןוא רענעמ ,ןעיורפ -- סיוא ייז ןגייל ןוא ןדיי 17,000 געט ייווצ

 טייג ,עיצוקעזקע יד ןקידנעראפ ןכָאנ .ּפָארַא םינפ ןטימ ,עקידעבעל ,עטעקַאנ בורג ןיא

 .ךעלטימעג ןסעומש עדייב ןוא טָאטש ןיא רעלדניש קינעב טימ רַאסימָאק-סטיבעג רעד

 .רַאגיצ א ןקינעב טיג ןוא רַאגיסטרָאּפ ןייז רַאסימָאק-סטיבעג רעד סיורַא טמענ ,םיצולפ

 רעד .רעייפ ןקינעב טיג ןוא טרעכיורראפ ,עקנישַאמ-דניצ יד סױרַא רע טמענ ךָאנרעד

 ןופ סיורא שטייד רעד טּפַאכ .ןַאד רָאנ ,ןרעכיוררַאפ םוצ ּפָאק םעד ּפָארַא טגייב רעטצעל

 ַא בוטש ןופ סױרַא טפור ןוא ּפָאק ןיא ליוק ַא ןקינעב ןײרַא טסיש ,רעוולָאווער א שַאט

 ."הלבנ יד קעװַא םענ, : טגָאז ןוא קַאילָאּפ

 ,עמריפ עדילָאס ןוא עכייר ,עסיורג ַא .קַאטרַאט סרעלעה ןענַאטשעג זיא סטכער ןופ

 טָאה עמריפ סרעלעה .ץיװָארבמָאד ןיא טגיניקעג שממ רָאי ןעצ ךרעב טָאה עכלעוו

 ןרָאטקעריד ,סרעריסַאק ,ןרָאטלַאהכוב :ןשטנעמ טימ טַארַאּפַא ןסיורג א ןטלַאהעגסיוא

 ןעמ .טלעג תורצוא טימ טרינָאּפסיד טָאה ,ןַאמיינ ,רעעזפיוא רעד .סערַאקַארב טימ

 ןגָארטעג ןבָאה םייוג .עקזורג ןוא עקזָאװ רַאפ ,טעברַא ראפ -- ןזיירפ עקרַאטש טלָאצ

 -ילעב יד וליפַא .עפשב הסנרפ טַאהעג ןבָאה ןדיי ןוא סרעטרעדנוה טימ סרעטסייט

 ןשילגע-לעב א ןלעטשוצפיוא ןטסָאמרַאפ ךיז ןבָאה ןוא חוכב טליפרעד ךיז ןבָאה תולגע

 ,עטמַאַאב ענעזעוועג יד וצ ןעגנַאגעגרעביא קַאטרַאט רעד זיא רעטעפש .שרדמה-תיב

 ץיװָארבמָאד ןיא טרעגריבעגנייא ךיג ךיז ןבָאה ןדיי .ןענָאסרעביל טימ תופתושב

 .רחסמ רעד טילבעג רעטייוו טָאה סע ןוא (גרעבנענַארק -- קינבאראז)

 ,רעטיב ןוא רעווש קַאטרַאט ןיא ןטעברא ןדיי יד ןגעלפ דלשממ סרעלטיה רעטנוא

 ןוא רָאטקעריד ןעוועג זיא קושטשימ לארשי-אנוש רעד .רעטצניפ זיב רעטצניפ ןופ
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 ןוא טנָאיעג ,טקיניפעג זדנוא טָאה ןעמ .רעעזפיוא -- םיצקש רעציווָארבמָאד

 .טצונעגסיוא

 רעקיּור א ,רעליטש א ןעוועג זיא רעזייל .בוטש ס'סעלק רעזייל ןענאטשעג זיא טָא

 ךָאנ ,דלַאװ ןיא ןפָאלטנַא .קירוצ ןעמוקעג ןוא לארשי-ץרא ןיא ןעוועג .ןאמרעגנוי

 .טקינייפרַאּפ ןוא ןטידנַאב עשיניַארקוא טּפַאכעג םיא ןבָאה ,שינרעטַאמ םישדח עכעלטע

 ןרעטנוא ,זיוה סווָאװל ייב זַא ,ןזיוואב המחלמ רעד ךָאנ רימ טָאה קושטשימ

 עניימ ךיוא יוו ,ןייטשגנוי לרעב ייז ןשיווצ ,ןדיי 25 ךרעב ןבָארגַאב ןענעז ,רעטצנעפ

 םעד השמ ןוא לרהא רעגָאװש רעייז ,םוחנ ןוא קיזיא רעדירב יד ,ןַאר ןופ ןעניזוק

 ,טייזרַאפ ןוא טרעקַארַאפ זיא בורג רעד .ןאמרעקעב ילתפנ -- םעדייא סרעציווירק

 סווָאװל ןיא .ןלַאפעגנייא טרָאד דרע יד טלָאװ סע יוו ,רעקירעדינ זיא חטש רעד רעבָא

 ,אלאזוואק השמ ,דיי רענעבילברַאפ קיצנייא רעד .טמַא רעשיטעיווָאס א טציא זיא בוטש

 .טמַא ןופ ןרעמיצ יד ןיא טַאמָאטיוא ןטימ םורַא ךיז טיירד ,ןַאזיטרַאּפ רעד

 רַאפ ןרעטיצ ייז .רעדרעמ עלַא יד ףיוא דחפ ַא ןפרָאװעגנָא טָאה השמ רעד טָא

 טשינ םיא זיא ןבעל ןייז .רעייפ שילעה א טנערב ץרַאה ןייז ןיא .תומ-תמיא המקנ ןייז

 ךיז ןבָאה עכלעוו ,םיחצור עקיטכענ יד ןשיווצ םורַא ךיז טיירד ןוא רקפה זיא רע ,ביל

 .רעגיט רעטעשויעצ א יוו םורַא טייג רע .טַעיָאטרַאּפ טנייה

 גנַאגנײרַא םייב .לטעטש םוצ -- ןברוח ןרעסערג םוצ ךיא ייג לַאזקָאװ ןבורח ןופ

 ןענעז סע ןוא עבייל 'ר רעטלַא רעד אטשינ רעבָא זיא'ס .לימ סנַאמרַאב ךיז טניפעג

 יוו ,טלָאמ לימ יד .ןדיי םתס ןוא רעטעברַא עשידיי יד טשינ ןוא רעדניק ענייז ָאטשינ

 ןרעגַאלַאב ןוא םייוג רעטרעדנוה ןעמוק רעפרעד עלַא ןופ .טריסַאּפ טשינרָאג טלָאװ סע

 יד ךיוא .ןרָאװעג ןסירעגפיוא רענַאזיטרַאּפ יד ךרוד ןענעז םורַא ןלימ עלַא לייוו ,לימ יד

 ךיא .טעברַא יז ןוא ןטכָאררַאפ יז ןבָאה ןטעיווַאס יד רעבָא ,ןסירעגפיוא ןעוועג זיא לימ

 טקישעג ןטסעמ ןוא ןגעוו בור יפ לע טגעלפ רעכלעוו ,רעדניב קיציא ,םעדייא םעד ךוז

 םענעי ןיא לייוו .ןעז טשינ רעמ ןיוש ןעמ טעוו םיא זַא ,רעבָא סייוו ךיא .לענש ןוא

 עטשרמולכמ ענייז וצ דלעפ ןטימ ןפָאלעג רע זיא .,גָאטרַאפ ךַאווטימ ןכעלקילגמוא

 ןופ ןכַאז עלופטרעוו ןוא םיצפח טָאה רע ןעמעוו ייב ,"סעצנַאידנעמַָאק, יד ,םידידי

 םעל בוטש א שממ ,ןכש ַא רענייז רעבָא .ןטלַאהַאבוצסיוא ךיז טרָאד טניימ רע .רעירפ

 זיא ּווו :ךיא גערפ ץרַאה ןיא קיטייוו טימ .םיא טעגרהרעד ןוא םיא טסיש ,בוטש א

 ? רעטסנרע דימת רעד ןַאמרָאב עקייש זיא ּווו ? לכיימש ןקידנעטש ןייז טימ ןַאמרָאב לרעב

 ,טכיירגרעד טנאה עכעלעדרעמ יד טָאה ןעמעלַא :סייוו ךיא ,ָאי ? ןַאמרָאב לאומש זיא ּוװ

 .הבוט א ןָאטעג ןעמ טָאה ןעכינאמראב רעטלַא רעד .רעטעפש ןעמעוו ןוא רעירפ ןעמעוו

 ןטרָאד ןוא םלוע-תיב ןפיוא ןריפ טייהרעקידעבעל ריא לָאז ןעמ זַא ,ןטעבעג טָאה יז

 ..ןָאטעג בילוצ סָאד ריא טָאה ןעמ ןוא .ןסיש יז

 בוטש וצ בוטש ןופ

 קידנעטש רע זיא ןעוועג .ןאמלדנעג "סעברַא, רעד ןסעזעג זיא בוטש רעד ןיא

 טניווועג ןבָאה רעדיוו ַאד .הסנרפ טכאמ ןעמ ױזַא יוו םעד ןגעוו טכַארטעג ןוא טּכַארטרַאפ
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 .זדיי עליטש ,ערעייט ,עטיוואצארפ .סמעדייא ןוא רעדניק ערעייז טימ סעלַאווָאק יד

 -ולָאװער עשידיי רעציװָארבמָאד ייווצ ,ןיוועל ןוא קירטעפש טניווועג לָאמַא ןבָאה אד

 .ןעמונעגטימ טלָאמעד ךָאנ םזיוועשלַאב רעד טָאה ייז .ןרָאי רעקיצנאווצ יד ןופ ןרענָאיצ

 ,קילבופער רעציװַארבמָאד רענענַאטשטנַא סָאװירָאנ רעד ןופ ,דָאירעּפ םענעי ןופ

 לקירב ןפיוא ןעלזנעג ייב ,קרַאמ ןטימ ןיא ןטלַאהעג ,השרד סניוועל טוג ךיא קנעדעג

 ןלָאז ,רעטעברַא-דרע ענלַאװָאראה יד ,םייוג יד, : ױזַא טגָאזעג ,ןרעדנַא ןשיווצ ,טָאה רע

 ."יושזרוב ןראפ ןטעברַא ןפרַאד טשינ הלילח ןלָאז ןוא ,טייהיירפ ןוא דרע גונעג ןבָאה

 ,לבייל ,ןוז ןייז .לעטנע ,קינשטָארַאמ רעד טניווועג לָאמַא טָאה בוטש רעד ןיא

 טָאה רעטעפש .עדַאנַאק ןייק קעװַא זיא ןוא רעטכָאט סנוגעב טימ טַאהעג הנותח טָאה

 סרעלטיה ךָאנ גָאט ןטשרע ןופ דלַאב .רעדניק ענייז טימ ןפנארב לאומש טצעזַאב ָאד ךיז

 ןופ גָאט ןיא טביולגעג דיי רעד טָאה ,הגירה רעד ןופ גָאט ןטצעל ןזיב ,שרַאמנײרַא

 ,טביולגעג טָאה רע .סרעפלעהטימ ענייז ןופ הנושמ-התימ רעד ןיא ןוא הלּפמ סרעלטיה

 ןבָאה רעניארקוא יד .ןטייצ עקיּור עטוג וצ ןייז הכוז ךָאנ טעוו קלָאפ עשידיי סָאד זַא

 טסָאקעג טָאה סע .ייצילָאּפ רעד ףיוא ןעמונעגוצ םיא טָאה ןעמ ןוא טקעמשרעד סָאד

 ןעמוקעגּפָא ןאד זיא רע .ןעמונעגסיורַא םיא טָאה'מ ןוא םיצפח ערַאבטסָאק ןוא ימ ךס א

 .ץימש ערעווש טימ זיולב

 ,ןוגליוו לאיתוקי ןוא עקייש רעדירב יד ןסעזעג ןענעז ,סטכער ,טייז ַא ןיא לסיב ַא

 ,םירחוס-ןסקָא ,רעייג-ספרַאד ןדיי ."סעקינטַאיפָאלָאה, ןפורעג ייז טָאה ןעמ יוו רעדָא

 ...תוכרב קינייוו ןוא תוסנרפ ךס א -- רקיע רעד .סרעלקעמ

 ןפיוא ןוואטס רעקצעסאל יד וצ טקישעג ייז ןשטייד יד ןבָאה ןטייצ סרעלטיה ןיא

 ןסעזעג ןאד ךָאנ ןענעז ,געוו ןפיוא סָאװ רעפרעד יד ןיא .שיפ ןעגנערב ריטס ךייט

 : טסיירטעג ייז עקייש טָאה .עטביורַאב ןוא עטקינייפעג לָאמ ןעצ ןיוש ,ןדיי ענעקַארשרעד

 זיב טָאה ןעמ סָאװ -- חצנל תומה עלב ,אלימ .טכַאמעג םולש ןיוש ןבָאה םירסיק יד;

 -- ןדיי 129 רעקינראס ,ןלַאפרַאפ -- ןדיי 56 רעיינדָארָאה : ןלַאפרַאפ זיא טעגרהעג טנייה

 "רַאפ -- ןדיי רענווָאר 17000 יד ,ןלַאפרַאפ -- ןדיי רעקסניפ 9500 עטסעב יד ,ןלַאפרַאפ

 יד ןגײלקעװַא ןסייהעג ןבָאה םירסיק יד -- ,ןיוש רעבָא ?ןָאט ןעמ לָאז סָאװ ,ןלַאפ

 ,טסּוװרעד ךיז ךיא בָאה ָאטעג ןיא קידנעייז ."ןעמָאנ ןביל ןייז ןעקנַאד רימָאל ןוא ,ןסקיב

 סע רָאנ ,עקילעפוצ ַא ןעוועג טשינ זיא ןדיי עשיפרָאד יד וצ עיסימ-המחנ יד טָא זַא

 עשיפרָאד ,עטגָאלּפעג יד ןקיּורַאב וצ ידכ ,טַארנעדוי ןופ ןעמָאנ ןיא ןרָאװעג טגָאזעג זיא

 -עגנָא דייר יד ןענעז ןכָאװ ליפ זַא ,ןסָאלשרַאפ שיטעמרעה ױזַא ןעוועג זיא ןעמ .ןדיי

 ,תמא ןַא רַאפ ףרָאד ןיא ןעגנַאג

 טשינ טמוק סע .לרעיומ סעלעדנעמ הילדג ,לרעיומ סקוה :ןעייטש ייסָאש םייב

 סָאד .עטנערברַאפ א טייטש ,עילאווארפ םעל ,לימ שידיי יד .םינפ שידיי ןייק סױרַא

 סמעדייא ? רעדניק יד טימ סעטַאט יד -- םיתב-ילעב יד ןענעז ווו רעבָא !טוג אקווד זיא

 רעד ,רעניימ רבה רערעייט רעד ,סנַאמיינ ןוא *ךעלעזנעג, עלַא יד ! סרעגָאװש ןוא

 !ןטינשרַאפ זיא ץלַא ! רעדנעליס ,ןַאמרעגנוי רעשידיי

 רעציװָארבמָאד תורוד ןופ ךשמה ַא .רעדניק ענייז טימ לאירבג ןעוועג זיא ָאד טָא
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 ,הנותח עשידיי א טמוק .ןעלדיפ יד ףיוא םינב יד ,טענרַאלק ןפיוא לאירבג .םירמז-ילכ

 לטענרַאלק ןפיוא לאירבג ןוא ,רעטנוא טלַאה -- עטייווצ יד ,ָאלָאס לדיפ ןייא טליפש

 זיא רעלדיפ-טפיוה רעד ןעוו ,ןטייצ יד ךָאנ קנעדעג ךיא .קידתוקיתמ ױזַא ךיז טייגרַאפ

 ,רעלדיפ רעטוג ַא ךיוא ,ןוז סלאומש ,ןימינב .ןוז ס'סאב םעד לוולעוו ,לאומש ןעוועג

 .רעמזעלק רעד םוחנ ךיוא ןעוועג .לדיפ עטשרע יד רעביא רע טמענ טיוט סנטַאט ןכָאנ

 רעניילק ןייז ףיוא טצכערק שיווייפ ,טעמושז ,טעדוה ,טמורב "סַאב, רעד לוולעוו

 -ייוו עשידיי סיורא ןרענוד סע עכלעוו ןופ ,עבורט עסיורג א ךָאנ ןוא עבורט רענעשעמ

 .ןצאט יד טימ ןוא ןַאבַארַאב ןיא טפאלק אקצאלפ לטָאמ תעב ,ןעיירשעג

 טפול רעד ןיא ךיז ןגָארט סע ןוא שטאראפ ןלאומש טימ לאירבג ןעייג טָא ןוא

 .שזַארוק וצ טיג ןוא רעטנוא רָאנ טלַאה עבורט עסיורג יד .רענעט עקיצרַאה עכלעזַא

 עבָארג יד ןיא ,םוחנ 'ר ןוא טקַאט םוצ טמורב סאב רעד לוולעוו ,רעטנוא טצכערק שיווייפ

 ערעשטעוו ףיוא םינתוחמ יד טריפ ןעמ ןוא ,רעיוא םוצ ןגיובעג לדיפ יד טלַאה ,ןלירב

 ."עילָאװ יד, השמ ןוז א ןעוועג ןלאירבג ייב זיא םורַא ןרָאי ןיא .טכַאנ רמועב-ג"ל ַא ןיא

 יד דובכל טליפש "עילָאװ, יד ,ןשיט יד םורַא םינתוחמ ךס א ,הנותחַא זיא ףרָאד ןיא

 רעכַאנ .סיורג זיא קיזומ עשידיי-טכע ןופ תולעפתה יד .רעטנוא טלַאה לאירבג ןוא טסעג

 ןיא קעװַא ךיז ןזָאל סע ןוא ,ןטייווצ ןכָאנ סכעליירפ ןייא עילעּפַאק עצנַאג יד טליפש

 סעטָאּפַאק עצרַאווש יד .דָאר ַא ןיא דָאר ַא ךיז טפַאש סע .טסעג יד ,םינתוחמ יד ץנַאט

 טימ עטניורקַאב ,רעמינּפ סיורַא ןענייש ךעלטיה ענעדײז יד רעטנוא ןופ .ךיז ןגעוואב

 לאירבג .סעטָאלז טפרַאװ ןעמ ןוא "רעמזעלק יד טלעג, :טיירש רעצעמע .דרעב ינימ לכ

 שממ ןבעווש ןדיי ןוא רעקיצרַאה ,רעסיז טליפש "עילָאװ יד, השמ ,רעקרַאטש טפייפ

 קידנעטש ןענעז םירמז-ילכ רעציװָארבמָאד :ןלייצרעד ןדיי ערעטלע .ןטפול רעד ןיא

 ןעמָאנ ןטימ רענייא ןוא ןפָארטעג לָאמַא טָאה .ןדיי עכעלרע ןוא רעליפש עטוג ןעוועג

 ןיא ץעגרע זיא רע זַא ,טדערעג ןעמ טָאה .ןרָאװעג םלענ םיצולפ זיא "עלעקנַאי,

 ,םייהַא םוא ךיז רע טרעק רעטעפש .רעטַאעט ןכעלרעזייק ןיא טליפש ןוא "גראברעטייפ,

 סָאװ .עילעפַאק רעד ןופ ץיפש רעד ןיא ךיז טלעטש ןוא "הבושת, ןיבר םייב טמענ

 ןרָאי יד ןיא ןוא ,ןטַאנ ןופ ןליפש ייז טנרעל ,ןטנעמורטסניא ןציירד ןופ טײטשַאב

 זיב .רעלעב עשיצירפ ןוא תונותח עשידיי עלַא ףיוא טליפשעג ייז ןבָאה 1900 -- 0

 | .עיסעלָאּפ ןיא ףיט זיב ,קסניפ ,לעװָאק ,קצול ,ענווָאר

 טריפ ןעמ רעדָא .טרעדורעג ךיז רָאי 40 עצנַאג טָאה רעיומ סקישטיב לציא 'ר םורַא

 רעיומ רעד ןופ ךיז ןעיצ ןרופ רעקילדנעצ רעדָא ,הרוחס סענָאגַאװ ןַאב ןופ ןיירַא

 רעד ןיא רעמערק עלַא וצ סנפיורג ינימ לכ ,שזריה ,לעמ ענעצייוו טימ ענעדָאלעגנָא

 ױזַא יוו טנייה ךָאנ םיא עז ךיא .ןרָאי-רעדניק יד ןופ ןעלציא 'ר קנעדעג ךיא .הביבס

 ךיז טלייט לציא 'ר .ןדיי ךס א טימ ןעמַאזוצ קרַאמ ןיא הרות תחמש ןיא טצנַאט רע

 עברָאט עסייוו ַא ןפרָאװעגרעביא זיא עטָאּפַאק רעצרַאווש ןייז רעביא .עלַא ןופ סיוא

 ,"םישדק ןאצ, :טיירש לציא 'ר ןוא ךעלגניי ךָאנ ןפיול סע .שטעליוק ךעלקיטש טימ

 עשידיי עגנַאל ןייז ןוא רעהפיוא ןָא יוזַא טצנַאט לציא יר .עדעמ :ןרעפטנע ךעלגניי יד

 ייב לוו שרעדנַא .סייוו ןוא יורג ירפ טרעוו דרָאב ןייז .טקַאט םוצ ךיז טלסיירט דרָאב
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 זיא'ס דרָאב סנעמעוו ,דיסח ס'ןורהא 'ר ,רעשטיוועשטפישט אבא 'ר רעווש ןטלַא ןייז

 אבא 'ר ,זצנַאט םידיסח .תבש ףיוא ץיװָארבמָאד ןיא יבר רעד זיא טָא .ץרַאװש ךָאנ

 רעטירד רעד ןיא ןיוש זיא רע זַא ,טגָאז ןוא ןוגינ רענילרַאק ןטלַא ןַא טיצרַאפ

 -- ןעלציא ןפור םידיסח ןוא קרַאטש טצנַאט דרָאב רעסייוו רעד טימ לציא 'ר ."עבשזולס

 ,קישטיב הנח ,ענייז יורפ יד .קיטומטוג ןכַאל עלַא ןוא ,םעדייא -- ןאבא 'ר ןוא ,רעווש

 ןצנַאג םעד טריפ ,ּפָאק רעשליבסנַאמ ַא :ןגָאז רעציװָארבמָאד יוו ,תיחקיּפ א ,ןיטריוו ַא

 ןופ עקינייא .ךעלדיימ ,ךעלגניי :רעדניק טימ בוטש א טרָאד זיא ןעוועג .רחסמ-טרוה

 "רעד ןרָאי ענעי ןיא ןיוש טָאה ,לשרעה ,ןוז ןייא .לארשי-ץרא ןייק קעװַא ןענעז ייז

 עפורג עטשרע יד קעװַא זיא'ס ןעוו .אחישמל אתכלה טשינ זיא םזינויצ זַא ,טרעלק

 לֶאמנייק טָאה לציא 'ר .םכותב לשרעה זיא ,לארשי-ץרא ןייק םיצולח רעציווַארבמָאד

 ,רעדניק יד ןעוועג ךירדמ ,טנובשחעג ,הרוחס ןבעגעגסיורא ןיילַא .טעווענשזורפעג טשינ

 ,לרפס רעדנַא ןא ןיא יצ ,לארשיל קוח ןיא טקוקעגניירַא רעדָא ,הרוחס ךָאנ ןרָאפעג

 ,טרָאװ טוג ַא וצ ךיז טרעהעגוצ ןוא טנווַאדעג ,לביטש רענילָאטס ןיא ןסעזעג רָאג רעדָא

 ןרעטנוא ןוא טייקטסופ ַא ָאד זיא טציא .רכז ןייק ןבילבעג טשינ זיא םעלַא םעד ןופ

 .ןבָארגַאב הנח טגיל ,םייוג ןגָאז ,רעטצנעפ

 -ילעב ייווצ טניווועג ןבָאה ;רעזייה-סלדנַאה עקידנרירוקנָאק ךיז ןשיווצ ,ייווצ יד ןיא

 קיור ַא ,-- ץעיגעמערק ןופ -- .ןילָאװ ןופ רענייא .דמערפ רעד ןופ ענעמוקעג ,תוחפשמ

 -רעזער ןייז טימ ןעמונרַאפ קידנעטש ,םינינע עשיטָאטש ןיא טשימעג טשינ ךיז ,לשטנעמ

 ןיא .רעדניק ןופ עטַאט ַא ןעוועג זיא רע .לַאירעטַאמ-ןערב ןוא ץכערימשזזַאג ןופ רַאּוװ

 טימ טעקנָאלבעגמורַא ךיז ,שרַאמ-ןטיוט ןופ ןסירעגסיורַא ךיז רע טָאה ןרָאי-רעלטיה יד

 ןכָאנ זיא ,לדוי ,ןוז ןייז .ןרָאװעג טּפַאכעג רעטעפש זיא ןוא דלַאוו ןרעביא רעטכָאט ַא

 ,ןסָאלשרַאפ םיא טָאה רענעי .עינעשטארמַאז ףרָאד א ןופ יוג א וצ ןלַאפעגניירַא ,ןפיולטנַא

 ןוא ןבָארגעגרעטנוא ךיז טָאה סעקצַאצ לדוי רעבָא .ןשטייד יד ןבעגוצרעביא םיא ידכ

 רָאי ייווצ ןטלַאהעגסיוא .ןַאזיטרַאּפ ַא ןרָאװעג זיא לרוחב עגנוי סָאד .טעװעטַארעגסױרַא ךיז

 -רַאפ םיא טָאה רעכלעוו יוג םעד .רעניַארקוא ןוא ןשטייד ןגעק ןפמַאק-רענַאזיטרַאּפ ןיא

 קעװַא זיא ןוא ןצענערג טלגומשעג לדוי טָאה ךָאנרעד .טכַארבעגמוא ןעמ טָאה ,ןטלַאה
 ,סעקצַאצ עילימַאפ רעד ןופ דירש רעקיצנייא רעד עקַאט זיא רע .לארשי ןייק הלפעה טימ

 םערַאװ יוזַא טנגעגַאב ןרעוו סעקצַאצ יורפ ךרוד טגעלפ רעייגנייא רעדעי ּוװ זיוה םעד ןופ

 .קיצרַאה ןוא

 : ןפורעג עקַאט טָאה ןעמ ןכלעוו ,עטיל ןופ דיי ַא טניווועג טָאה זיוה ןטייווצ ןיא

 ַא ךיוא ןוא ךעלדיימ :רעדניק ןופ עטַאט ַא ןעוועג .יקצול רעדָא ,קַאװטיל רעד םירפא

 ,לַאירעטַאמ-ןערב ןוא ץכערימש ,עזַאג טימ רחסמ ַא טריפעג טָאה רע ךיוא .לבייל ,לרוחב

 וצ טַאהעג ביל וליפַא זוא רעגולק ַא רעייז :שטנעמ פיט רעכעלנייוועגרעסיוא ןַא ןעוועג

 .םילבה לבה ןופ רעגרע ךָאנ זיא טלעוו יד זַא ,טרעלקרעד לָאמטּפָא טָאה רע .ןעקנעד

 ןכַאז עלא רעביא טריפ ןוא טלאמ ,טסע סָאװ עקנישַאמ ַא יוו רעמ טשינ זיא שטנעמ רעד

 -טגּפָא טשינ ךיז רע טָאה רעטכעט ענייז טימ .יאדכ טשינ זיא ןינע רעצנַאג רעד זַא ,יױזַא

 טשינ סטכעלש ןייק הלילח ןבָאה ייז .זָארג-דליוו יוו ןסקַאוועג זיא לרוחב סָאד .ןבעג
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 טָא .ערעדנַא רָאג ןייז טפראדאב רעדניק יד ןטלָאװ ,ןטייקכעלגעמ ענייז ייב רעבָא ,ןָאטעג

 -ערעטניארַאפ וצ ךיז סָאוו טימ ָאטשינ זיא ןתמא רעד ןיא, זַא ,ןגָאז טגעלפ קַאװטיל רעד

 ,אלימ ,ונ זיא -- ,"בהזה לגע, ןַא טרעלקעגסיוא ןבָאה ןשטנעמ עשירַאנ זיולב ,ןריס

 טלמַאזעג ןוא רעבעגסיוא ןייק ןעוועג טשינ .טעווערַאהעג רע טָאה ןכל ."ךָאנ ייז ךיא ךַאמ

 ...טלעג

 רע טָאה ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא זַא ,טלייצרעד לָאמַא רימ טָאה יקצול

 רעטילימ םעד טימ טַאהעג ןוא ,טנָארּפ ןרַאפ לַאירעטַאמ-ןערב ןוא טפַאנ טלעטשעגוצ

 ןענעז סע רעכלעוו ןיא ןישַאמ א ןרָאפרַאפ זיוה ןייז ןבענ זיא לָאמניײא .תונובשח עסיורג

 םעל ןענַאטשעג דָארג רע זיא טנעמַאמ םעד ןיא .קינווַאקלופ ַא ןוא לַארענעג א ןסעזעג

 ןבָאה טייל-רעטילימ עכיוה יד .ןָאטעגנָא טושפ רעייז ןעוועג ,ץלָאה ןטלָאּפשעג ןוא בוטש

 .יקצול םירפא זיא ןעמָאנ ןייז זַא ,טרעפטנעעג טָאה רע ןוא םיא טפור ןעמ יוו טגערפעג

 ףיוא רחסמ טסריפ ,דש רעד ךיד טמענ, :ןפורעגּפָא ךיז לַארענעג רעד טָאה םעד ףיוא

 ."ןַאמערָא ןַא יו ךיז טסריפ ןוא רעטלעג עסיורג

 גולק ןעוועג .רוחב רעטלַא ןַא ,ןרעּפלַאג ןרהא טניווועג טָאה בוטש רעבלעז רעד ןיא

 טימ יורפ א טלָאװעג טָאה רע לייוו ,טַאהעג הנותח טשינ טָאה רע .טנעגילעטניא ןוא

 יד ךיז ןצענערגַאב וצ יאדכ טשינ זיא -- ןטלַאהעג רע טָאה -- שרעדנַא ,תולעמ עסיורג

 ױזַא רימ רע טָאה ,םיא טימ סעומש א ןיא .וראוצ לע םייחיר א ןעמענ ןוא טייהיירפ

 א ָאד זיא טקנופ ןייא זיולב ,טַאלב קירעיורט א ךָאד זיא ןבעל עצנַאג סָאד, :טגָאזעג

 ןייז סע ןָאק ןעוו .ךיד טעטכענקרַאפ ןוא יורפ ַא טמוק ָאד ןוא ,טייהיירפ יד -- רעטוג

 ."! לחומ ,לחומ זיא -- ַאזַא טשינ ןעוו ןוא ,עכעלנייוועגרעסיוא ןַא זיא יורפ יד ןעוו ,יַאדכ

 .םירבח-םירוחב תורוד יירד טעמכ טַאהעג ןוא רוחב רעטלַא ןא ןבילבעג רע זיא םורַא ױזַא

 ,טרבחעג ךיז רע טָאה רימ טימ ,שמוח ןענרעל ןביוהעגנָא ךיילג רע טָאה ןטַאט ןיימ טימ

 סע ןעוו : ךיז ןָאמרעד ךיא .טסעומשעג ןיוש רע טָאה םירבח עניימ ןופ רעדניק טימ ןוא

 ךָאנ ןוא תונווכ ענייז ןיא טלפייווצעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי ןעוועג ,רעלטיה ימיב ךָאנ ,ןענעז

 ,ןענעגרהסיוא זדנוא טעוו ןעמ ,ןדייא : טגָאזעג ןרהא טָאה ,ןטייצ עטוג ןבעלרעד טפָאהעג

 רעד טָא 1 סַאוו רָאנ ,ןקוצרַאפ וצ טרַאג סָאוו ,הער היח א שטנעמ רעד זיא ,םלועל ,לייוו

 ןטלַאהעגּפָא טָאה ץלַא סָאד -- ,עגרָאטַאק ,ןצעזעג ,ס'הרות .ןדנובעג זיא ץעבוג-אשוד

 וצ ןגָאז םיחלג יד .טנעה עיירפ ןבעגעג ןוא רעלטיה ןעמוקעג זיא טציא .ןשטנעמ םעד

 ."ןטכעשסיוא ןעמעלַא זדנוא טעוו ןעמ זַא ,רעבירעד טלַאה ךיא ,רעצעה יד ןדע-ןג

 -רעד ,ענעריובעג ,יורפ ןייז ןוא רע .יקסװָאקנַאמ לשרעה טניווועג ךיוא טָאה ָאד

 .לטעטש ןיא עטַאהעג-הנותח ןוא ענעגיוצ

 ןרָאפקעװַא רע טגעלפ ירפ קיטנוז .רעילָאטס רעד רתלא טניווועג טָאה זיוה םעד ןיא

 רַאפ טעברַא טכַאמעג, :ןגָאז טגעלפ רע .טכַאנרַאפ קיטיירפ ןעמוק ןוא ענרַאס ןייק

 ענייז ןכַאמ סע קורדנייא ַארַאפ סָאוו ,ןלירב יד ךרוד קידהוואג ןקוק ייברעד ןוא "ַאנזַאק

 ַא ןוא רעטכָאט ענייש א טַאהעג ."רעקעמש רעד, המלש טניווועג טָאה ןטנוא ןופ ,דייר

 רעייו .ץיווָארבמָאד טזָאלרַאפ ןבָאה רעדניק יד ןוא ןברָאטשעג זיא רעטלַא רעד .ןוז ןגנוי

 ,"קיטנַא רעד. ,רענייו לסָאי טצעזַאב ךיז טָאה ץַאלּפ רעייז ףיוא ,טסווואבמוא זיא לרוג
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 ,ץיװָארּבמַאד ןיא ןייז שדחמ סעפע טלָאװעג ,טעװענַאלּפעג קידנעטש טָאה רעכלעוו ,דיי 8

 ףיוא טנעקעג ,וועינישיק ןיא גנַאלנרָאי ןעוועג טנגוי רעד ןיא .וויטַאיציניא ךס ַא טַאהעג

 -רעטוג ַא ןעוועג ,*תימלוש, קיטש-רעטאעט עטנַאקַאב סָאד ןעגניזרעביא קינייוונסיוא

 רעקילדנעצ טאהעג רע טָאה געוו-סנבעל ןייז ןיא .לטעטש ןופ ןדיי עלַא טימ רעדורב

 עליטש א ,הרפש ,יורפ ןייז .ןבילבעג טשינ ייז ןופ רענייא ןייק ייב גנַאל ןוא תוסנרפ

 -ָאטעג ןיא ..טרעטשעג טשינ לָאמ ןייא ןייק ןעגנומענרעטנוא ענייז טָאה ,רעטכָאט עשידיי

 ,לארשי ץרא ןיא זיא דיחי-ןב ןיימ סָאוו ,ןעמַאנ ןביל ןייז קנאד ךיא; : טגָאזעג רע טָאה טייצ

 ןדעי ןופ םענייא שטָאכ טקישעגקעװַא ןעוועג ,רעציװָארבמָאד עלַא רימ ןטלָאװ יאוולה

 ןוא ץאלפ סרעקעמש ףיוא ."ןגָאז שידק זדנוא ךָאנ לָאז סע רעוו ןבילבעג ךָאד טלָאװ ,זיוה

 .ץנַאג ןבילבעג זיא רע : רעיומ רעסיורג ַא טייטש ,סַאג-ײסָאש ןיא טקורעגסיורַא ךיוא

 רעקילָאמַא רעד ןופ םישרוי יד -- סיקצולס יד טניווועג ןבָאה סַאג רעד רעביא

 עטסנעש יד ןענַאטשעג ָאד זיא הפירש רעסיורג רעד רַאפ .יקצולס ןמלז החפשמ רעשיריבג

 םורַא .לבעמ טצינשעג טימ טרילבעמעגסיוא ןרעמיצ יד ,סַאג"ייסָאש רעד ףיוא בוטש

 ןטלַאהעגנייא ךיז טָאה ףוס ןזיב ךָאנ .טוג שיצירפ א ןיא יוו ,זָארג טימ רעמייב -- בוטש

 ןַארַאפ ןענעז טלעוו רעד ןיא ּוװ ץעגרע .טייקשיריבג רעקילָאמַא רעד ןופ ץנַאלג רעד

 .החפשמ רעקיזָאד רעד ןופ רעדניק

 טנפעעג ןוא בוטש א טלעטשעגפיוא ךיז טָאב טָאה ,חלג ןופ טייוו טשינ ,גָאר ןפיוא

 ,טיינעג טוג טָאה ןוא דימלת א סעילימ-רתלא ןעוועג זיא רע .טַאטשרַאװ-רעדיײנש א

 ערעסעב יד ןשיווצ ןופ עלעטנעילק ענייש ַא טַאהעג ןוא ןזיירפ עכעלגנעגוצ ןעמונעג

 .ןייז ליצמ םייוג יד םיא ןלעוו ,הרצ-תע ןַא ןיא זַא ,טפָאהעג טָאה רע .םייוג רעציוװָארבמָאד

 רעשיטַארקָאטסירַא ןא ,יקסװָאקנַאמ םהרבא טניוװעג רעירפ טָאה בוטש רעד ןיא

 ,רעדניק יד טנרעלעג ,טדיילקעג ןייש ןעגנַאגעג ,ךעלשטנעמ זיוה ןייז טריפעג .רחוס-דלַאװ

 רע טָאה ןעגנומענרעטנוא-דלַאוו יד ןיא .תודסומ עקידלטעטש ןיא ןטָארטרַאפ ןעוועג

 קעװַא רע זיא ףוס םוצ .רעטעברַאטימ עקידנעטש יוו רעדירב ענייז ךיז םעל ןטלַאהעג

 טָאה בוטש רעד ןיא .עקירעמַא ןייק טרָאד ןופ ןוא לארשי ץרא ןייק ןרָאפעג ,םיקחרמ ןיא

 טעוועטַארעג זיא ןיילַא רע .החפשמ ןייז טימ ןייטשלרעפ לבייל טצעזַאב רעטעפש ךיז

 .ביבא-לת ןיא ךיז טניפעג ןוא ןרָאוועג

 לריצ יורפ ןייז ,ןאמראב םייח טניווועג ןבָאה .לרעיומ םענייש ןקיאייברעד םעד ןיא

 ןעוועג ןַאמרעגנוי סלַא זיא םייח ."טוק םייח, ןפורעג םיא טָאה ץיװָארבמָאד .רתלא ןוז ןוא

 ןרעסעב א ןגעוו טרעלקעגניירַא טָאה יורפ ןייז .עפשב הסנרפ טַאהעג ןוא הלגעדלעב א

 רעייז .םָארק עסיורג א ןרָאװעג םעד ןופ זיא רעטעפש .למערק א טנפעעג ןוא תילכת
 ןרַאפעגמורַא זיא'ר .ןענישַאמ-יינ סרעגניז ןופ טנעגַא ןַא ןעוועג זיא ,רתלא ,דיחי ןב

 ענייש א טעוועדַאהעגפיוא טָאה רע .טַאהעג טשינ הסנרפ ןייק רעבָא ,רעפרעד יד רעביא

 טָאה רע .גיוא ןפיוא ןעמונעג יז טָאה ייצילָאּפ עשיניַארקוא סרעלטיה ןוא ,רעטכָאט עגנוי

 ןוא ןגָאלשעג קרַאטש ןגירקעג םעד בילוצ רע טָאה לָאמ ךס א .ןטלַאהַאבסיוא יז רעבָא

 הרהטבו השודקב ןרתלַא טימ ןעמוקעגמוא זיא יז .ךיז טניפעג יז ּוװ ןבעגעגכָאנ טשינ

 ,לביטש רענילָאטס ןיא ןטלַאהעג וימי לכ ךיז טָאה ןיילַא םייח 'ר .ןדיי עלַא טימ ןעמַאזוצ
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 רעצעמע ןעוו ןוא םיקוספ ןרעקוצרעביא טייהניווועג א טַאהעג ,השעמ ישנאו םידיסח םעל

 ףיסומ ןוא ןרעוו לעפתנ טשינ רע טגעלפ ,הרות סמייח 'ר ןופ טלכיימשעג קיטומטוג טָאה

 .קוספ םענעכָארבעצ א ךָאנ ןייז

 .סעציורוה :ןפורעג ןעמ טָאה רעדניק יד .סעלהשמ ןרהא ןופ זיוה סָאד זיא ,ןגעקטנַא

 ,עטַאלז ,עמַאמ יד .ָאטשינ גנַאל ןיוש זיא ןרהא .ךעלדיימ ןוא ךעלגניי טימ בוטש ַא

 רעטלַאהכוב רעד ,ץיוורוה אנכש ,ןוז רעד .בוטש עצנַאג יד ףיוא טלַאה ,הירב ַא ,ענעדיי א

 .םוא ךעבענ טמוק ,םכח א גנוי א ,קנַאב רעציוװָארבמָאד ןופ

 ןעוועג .דיי ןצלָאטש א ןופ קורדנייא םעד טכַאמ ,דיי רעטצופעג א ,קישטיב אנינח

 טימ יורפ עשיטייל ַא ,לבעמ טימ רעיומ םענייש ַא טַאהעג .טלעג לסיב ַא טימ רעירפ

 יד ,טצוּפעג ןעגנַאגעג זיא ןוא בוטש עשידיסח ַא טריפעג ,דלַאוו טימ טלדנַאהעג .רעדניק

 עלהשמ 'ר ןופ דיסח רעקרַאטש ַא -- ןרָאי עטצעל יד ןיא .טמעקעצ ןייש קידנעטש דרָאב

 ןוא ןעוועג חמשמ קרַאטש ךיז רע טָאה תבש ףיוא ןעמוקעג זיא יבר רעד ןעוו .רענילָאטס

 .טכַארטרַאפ קרַאטש ןסעזעג רע זיא שיט סניבר םייב תורימז יד וצ תבש ,טצנַאטעג ליפ

 .ןרערט זיב ןקריוו םיא ףיוא ןגעלפ םינוגינ יד

 ריאמ .טחוש אפיל ןוא (דלעפנעזור) סעצייר ריאמ וצ רעהעג רעיומ רעקיטייזייווצ רעד

 טלעוו עשירחוס יד ןעק רע .סעדגַאי עטיור ןוא שזריה ,רעבָאה ןופ רחוס א זיא דלעפנעזור

 ןסייב וצ עבט א רע טָאה ,םינינע ןגעוו טכַארט רע ןעוו .דנַאטשרַאפ טימ דיי ַא זיא ןוא

 םיא ןוא רחסמ ןיא ירפ רעייז ןגיוצעגניירַא רע טָאה ,ןעלרהא ,דיחי ןב ןייז .דרָאב ןייז

 ןכָאנ ןוא טפעשעג סָאד ןריפ ןפלעה רעטכעט יד ךיוא .םָארק רעד טימ טעטסַאלַאב

 ןטלַאהעג ןעמ טָאה ייז ןופ ענייא .םיקסע יד ןעוועג ךישממ ןיילַא ייז ןבָאה טיוט סרעטָאפ

 רעשידיי ןופ ןטלַאהעג קרַאטש טָאה ןיילַא ריאמ 'ר .ןענרעל טזָאלעג יז ןוא דמערפ רעד ןיא

 טָאה דנַאלסור ןיא גנוזייפשַאב יד ןעוו ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד תעב .וויטַאיציניא

 ןעמ לָאז; :טייקרעכיז ַאזַא טימ טגָאזעגסױרַא ךיז רע טָאה ,ןעקניהרעטנוא ןביוהעגנָא

 ."ןרידיווקיל רעגנוה םעד ייז ןלעוו ,ןדיי וצ ןבעגרעביא םוירעטסינימ-סגנוזייפשאב סָאד

 םייב טשינ ןעוו .ןעמונרַאפ רדסכ זיא רע .בוט-גזמ ַא דיי א זיא טחוש רעד אפיל

 ןופ טייצ רעד ןיא .הטיחש תוכלה ייב רעדָא ,ארמג רעד ייב זיא ,ףלח םעד ןלעטש

 -נייִרַא ?ןשטנעמ עגנוי יד ןליוו סָאוו, :יוזַא דיי רעליטש רעד טָא טגָאז ,סעיצולָאװער

 ."ןשימ וצ ךיז ןינע רעזדנוא טשינ זיא סע ? קלָאפ עשידיי עצנַאג סָאד הנכס ןיא ןעגנערב

 ,ןוז רעד .לרעטכעט סָאד ןוא רבח-רדח ןיימ ,לדיחי ןב ריא רעייז טיה יורפ סעּפיל

 רע .קיטַאמעטַאמ טוג ךז טנרעל ,שיסור טוג טביירש ,לדיפ ןיוש טליפש ,יקסניטול קיציא

 .לארשי ללכ ןטימ ןעמַאזוצ םוא טמוק רע .ווָאסעלק ןייק הנותח טָאה

 זיא טייז ןייא .זיוה קיטייזייווצ ַא ןַארַאפ רעדיוו זיא ,ןגעקטנַא ,סַאג רעד רעביא

 עלעכימ 'ר .ראילוז עלעכימ 'ר וצ טרעהעג טייז עטייווצ יד ,ןַאמגערב השמ ךרוד טניוווַאב

 -ָארבמָאד ןיא רענייק .קידנעטש טלכיימש ,סעכ ןיא טשינ טרעוו ,דיי רעקניליטש א זיא

 רע .ןרעזייב ךיז ןעלעכימ 'ר ןעזעג זיא סע ןעוו טָאה רע זַא ,ןגָאז טנָאקעג טשינ טָאה ץיוו

 גנַאל ייז ,טייקשידיי וצ ןעוועג ךנחמ ייז טָאה רע .ךעלגניי טימ בוטש ַא טַאהעג טָאה
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 רע .עיסעלָאּפ ןוא ןילָאװ רעביא טיירפשעצ ךיז ייז ןבָאה רעהכַאנ .םידמלמ ייב ןטלַאהעג

 ,טלדנַאהעג ,קידנעלכיימש ,קיטומטוג ןוא רעמערק ַא וימי לכ ןעוועג זיא

 ןענרעל וצ טוג ביל טָאה ,ןדמל רעקיניזפיט רעציװָארבמָאד רעד ,ןאמגערב השמ

 ,גרַאווכיור טימ טלדנַאה רע ."ןשוחה תוצק, א טסייטשרַאפ וד יצ ןגערפ ןוא ארמג טַאלב ַא

 סנליופ רעטנוא .הסנרפ-לעב ַא ןעוועג -- לָאמַא .לעפ ןוא לעמ-עזערעד ,סעדגַאי עטיור

 טביירש ,ןעקנַאדעג טימ טנדָאלַאב קידנעטש זיא דיי רעד .םוצמצב הסנרפ יד זיא ,הלשממ

 םלוע םיא ייב זיא "שבד תורעי, רעד .ץישעבייא ןתנוי 'ר ןופ טלַאה ,קידהצילמ תירבע

 -נײרַא ןכָאנ דלַאב ."םיכובנ הרומ, לקיטש א ןופ ּפָא טשינ ךיוא ךיז טגָאז רע ןוא ואולמל

 ,גנוניימ רעד ייב רעבָא זיא רע .ןידה-רזג ןצנַאג םעד ספות רע זיא ןשטייד יד ןופ םוק

 ןייז רעצמ טשינ ידכ ,גנוניימ ןייז סיורָא טשינ רע טגָאז ןכל ,הצע ןייק ָאטשינ זיא סע זַא

 ןגעוו ךָאנ ןטכַארט עלַא זעוו ,גָאט ןטצעל ןיא רעבָא .ןדיי עטקינייפעג ןוא ענעקָארשרעד יד

 ,טעברַא ףיוא ענרַאס ןייק טלדיזעגרעביא טרעוו ןעמ זַא ,ןשטייד יד ןביולג ןוא ןבעל ןביילכ

 ,תילט ןיא טלקיוועגנייא ןוא לטיק ןיא ןָאטעגנָא שרַאמ-ןטיוט םוצ ןַאמגערב השמ סיורַא טייג

 ןסקַאוועגניירא ןענעז ןייטשלרעפ סעדַאּפ ןושרג ןוא קַאּפרַאכ רודגריבא ןופ רעזייה יד

 ,טעומב קפתסמ א ,ךעלרעדניק עשידיי ןופ דמלמ ַא זיא סעדאפ ןושרג .ןטייווצ ןיא סנייא

 ןיא דמלמ ןעוועג זיא רע ןעוו .בוט לכ ןשטנווועג ןוא טַאהעג ביל רע טָאה ןעמעלַא

 זעוועג זיא סָאד .האנשה תילכתב עקיבוטש יד ןופ םענייא טַאהעג טנייפ רע טָאה ,ץיווירק

 ביל רע טָאה ,רעדניק יד לעיצעפס ןוא םיתב-ילעב יד ,עקירעביא עלַא רעבָא .טנוה רעד

 םענופ .רעטכעט יד טכַאמעג הנותח טָאה רע ןוא ןפלָאהעג םיא טָאה טָאג .שפנ-תבהא טַאהעג

 זיא ןוז רעד ןעוו .ןטלַאהעג קרַאטש רע טָאה ,ענליוו ןיא טנרעלעג טָאה רעכלעוו ,ןוז

 ןרָאװעג זיא רע ןוא שפנה קופיס ַא ןעוועג ןענושרג רַאפ סע זיא ,לארשייץרא ןייק קעווַא

 .ל"צז ןעיצמוחנ 'ר ייב בשות רעקידנעטש ַא

 גרַאוונזייא טימ ןייז לפטמ ןביוהעגנָא ךיז ןָא ןרָאי עגנוי יד ןופ טָאה קַאּפרַאכ רודגיבא

 ןטלַאהעג ,רעגייווש ַא דיי ַא ןעוועג .רעקינַאכעמ לקיטש א ןיילַא ןעוועג .ןענישַאמ ןוא

 טליפעגסיוא ןטכילפ ענייז ןוא לביטש רענילָאטס ןיא יאבג ןעוועג .החפשמ ןייז דובככ

 ןטלַאהעג טשינ טָאה רע .הסנרפ ךָאנ טכוזעג ןוא הסנרפ-לעב ַא קידנעטש ןעוועג .קידנגייווש

 עגנַאל ַא ןיוש) ןענופעג םיעשר יד ןבָאה םיא ."ךפוגמ רתוי ךילע ביבח ךנוממ אהי לא, ןופ

 החפשמ יד טָאה ןעמ ןעוו .םעדיוב ןפיוא ךיז ייב ןטקעטשרַאפ ַא (הטיחש רעד ךאנ טייצ

 .ןעקנַאדעג ערָאלק יד ייב ןעוועג טשינ עלַא ייז ןענעז ,םלוע-תיב םוצ עקידעבעל טריפעג

 ,ןטייצלָאמ עריא טימ טנַאקַאב ןעוועג זיא יז .ןיז עריא טימ שטינָאנַאק ענרעשט הנח

 טנעלעגרעטנוא ריא ייב ךיז טָאה'מ סָאװ טימ ךעלרעבעל עטלגערפעג ,רעניה ענעטַארבעג

 גנילצולפ זיא רעכלעוו ,ךורב ,ןיז עריא ןופ רענייא בוטש רעד ןיא זיא ןעוועג .ץרַאה סָאד

 לסָאי ,דיי רענייש רעד ןעוועג זיא בוטש רעד ןיא רעטייווצ רעד .ןרָאװעג טרישזילַארַאּפ

 .לכלוש רעקסירט ןיא יאבג ,דיי רענעטיהענּפָא ןַא ,רענעוואד א ,רעגניז א ,סענרעשט הנח

 ןנחוי ,רעטירד רעד .םלשומ א דיי ַא יוו לסחנפ 'ר רעטָאפ ןייז ןענָאמרעד טפָא טגעלפ רע

 ןב ַא זיא רע לייוו ;ןעמַאר יד ןיא ךיז ןטלַאהעג רעבָא ,ומצע סוחי ןָא ,דיי רעכעלנייוועג א

 .ןדיי םענייש ַא ןופ רעדורב א ןוא םיבוט
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 ןופ זיוה סָאד ןעוועג זיא ,זיוה סנרעשט הנח לסָאי טימ טנַאװיוצ-טנַאװ ןדנובעג

 דיי רעקיזָאד רעד זיא ,ענייז ןרָאי עגנוי יד ןיא ךָאנ ,קירוצ טייצ רעגנַאל א טימ .ןרָאטנַאק

 א ןוא טַאטשרַאװ:רעכַאמרעגייז ַא טגיילרַאפ ןוא ץיװָארבמָאד ןייק עטיל ןופ ןעמוקעג

 שטָאכ .ריבג רעציװָארבמָאד א ןרָאװעג .סרעגייז ענעדלָאג ןוא םיצפח ענרעבליז ןופ םָארק

 זיא ןוא טריזיטאמילקַא טשינ ךיז רע טָאה ,ץיװָארבמָאד ןיא ןעוועג ןבעל עצנַאג סָאד

 ןיוש ןבָאה עכלעוו רעדניק טימ בוטש א טַאהעג .ץיװָארבמָאד ןיא קַאװטיל רעד ןבילבעג

 .עקניל ךיוא ןעוועג ,ןטסינויצ ייז ןשיווצ ןעוועג .טעטילאטנעמ רעציװָארבמָאד ןעמונעגנָא

 ,ןוז רעד .ןיז ייווצ ןַארַאפ ןענעז ךיירקנַארפ ןיא ,רעטכָאט ַא ָאד זיא לארשי-ץרא ןיא

 טָאהעג הנותח טָאה רע .לגניי רעציװָארבמָאד שיטַאּפמיס תמאב 8 ןעוועג זיא ,לדנעמ

 ךיז ןבָאה ייז .לדיימ ןייש א ןעוועג זיא עכלעוו ,רעטכָאט סענרעשט הנח לסָאי טימ

 .ןדיי עלַא טימ ךיילגוצ ןעמוקעגמוא טרָאד ןוא ענרַאס ןיא טצעזַאב

 .הלכ-ןתח ןעמוקעג ןענעז ףרָאד ַא ןופ : גנוריסַאּפ רעניילק א ןיא אד ךיז ןָאמרעד ךיא

 ןטסָאמעג ,ןבילקעג ןבָאה ייז .תונתמ-הלכ ןעלדנַאהנייא ןרָאטנַאק וצ קעװַא ןענעז ןוא

 .ןענהצע וצ ךיז ידכ בוטש ןיא זדנוא וצ טרעקעגמוא ךיז ,טפיוקעג טשינ ןוא ,ןעגנודעג

 טנעז ריא; :ךיז טיירשעצ ןוא רעטעּפָאסרַאפ א בוטש ןיא ןיירַא רָאטנַאק טפיול גנילצולפ

 בוטס ןיא רימ ייב ןעמ טרילרַאפ יוו (*ן'קידצ, טימ ןדער טגעלפ רע) !ןצנעמ ןייק ךָאד

 ןוא ןשַאט ערעייז ןעלסיירט הלכ-ןתח .*?ןרילרַאפ וצ לבור קישטפופ + רעקישטפופ א

 יורפ יד .רעקיצפופ םעד קידנעלכיימש ּפָא ייז טיג רע ןוא ."! ָאטשינ ,יוא, : סיוא ןעיירש

 -סיוא ןעוועג זיא םינפ ריא ףיוא .יורפ עטנעגילעטניא עשידיי טכע ןַא ןעוועג זיא רָאטנַאק

 .גנוי טברַאטש יז .טייקסטוג ןוא טייקטרַאצ עשידיי ךס א ןסָאגעג

 ."סעקשטינסַאווק, יד ןופ רעדניק עלַא .ןדיי טימ ףיוה א -- סַאג רעד רעביאנגעקטנַא

 ערעייז טימ ,רעדלעוו סרעטַאלּפ ןופ ןַאלּפ א טימ דלַאװ ןיא קעווַא זיא יקסוװָאקנַאמ השמ

 רעבָא זיא רע .ןבעלרעביא טעוו רע זַא ,רעכיז טעמכ ןעוועג זיא רע .ןלַאטרַאווק עטסטייוו

 ןסָאשרעד םיא ןבָאה ייז ןוא םיעשר יד ןופ טנעה יד ןיא ןלַאפעגניירַא

 ןופ ;רעדניק יד טימ *םילילח, רעזייל טניווועג טָאה ,ףיוה ןיא ףיט ,ןטניה ןופ

 ווו ץעגרע .רעליטש ןוא רעקיור א ,םינפ-תרדה א טימ דיי א .ראיניוו לטָאמ -- טנרָאפ

 .ןוז א סנייז טבעל

 דיי ַא ןעוועג .ןברָאטשעג ירפ זיא ןיילַא דוד 'ר .סנַאמליג יד ןופ רעיומ יד זיא טָא

 .ןַאמליג קילומש ןעוועג זיא רוד ןיימ ןופ .ןברָאטשעגסיוא ןענעז רעדניק יד ךיוא .טישכת א

 ,רכז ןייק ָאטשינ ,לָאּפָאטסָאק ןיא טַאהעג הנותח

 ,שטנעמ רעכעלטלעוו א ,ךורטַאּפ המלש 'ר טניווועג לָאמַא טָאה בוטש רעד ןיא

 רעד ןעוו .דיסח רענילָאטס א ןעוועג .םיקחרמ יד ןיא ןרָאפמורַא קידנעטש טגעלפ רעכלעוו

 טימ בוטש ַא טרָאד ןעוועג .ןהמלש 'ר ייב ןייא רע טייטש ,ץיווָארבמָאד ןייק טמוק יבר

 -עדרעמ ַא ןופ םוא טמוק המלש 'ר .ןיטסידנוב ַא וליפא ,ענייא .ךעלדיימ ענעטירשעגרָאפ

 .המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ ,קרַאמ ןטימ ןיא ליוק רעשיר

 רדח ןטשרע ןופ רערעל רעד ,ץנַארעמָאּפ השמ טצעזַאב ךיז טָאה טרָא םעד ףיוא

 רעטעפש .םידימלת ענייז ןענעז רעציווַארבמָאד לטרעפ יירד .ץיװָארבמָאד ןיא ןקותמ
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 ןוא רעלציוו רעסיורג 8 ןעוועג וימי לכ זיא רע .ץלָאה ןופ רחוס ַא ץנַארעמָאּפ טרעוו
 ןעוו .ןכעל ןייז ןופ געט עטצעל יד ןיא וליפא ןטלַאהעגנָא םיא ייב טָאה רָאמוה רעד

 טשינ דחפ ןייק בָאה; :טגָאזעג רימ וצ רע טָאה ,ןייז הלוח רקבמ םיא ןעמוקעג ןיב ךיא

 אתוחידבד אתלימ ַא טגָאזעג ייברעד רימ טָאה רע ןוא ,"רימ םעל ךיז ץעז ןוא ,םיתמ ראפ

 סרעדיינש םעד עקנַאי ןיא ,ףיוה-לוש םוצ לסעג םענעפָא ןיא ,רעזייה לטניב םעד ןיא

 .תוחפשמ ענעדישרַאפ טניווועג ןבָאה ,סַאג-ײסָאש רעד וצ סױרַא טייג סָאװ בוטש

 רענייש א .*ץעינָאּפַאי, רענעפורעג-יױזַא רעד ,עזאמלעפרַאפ דיי רעד ןעוועג זיא ייז ושיווצ

 ביל טָאה .עקיטפרעדַאבטיונ טימ ןעוועג לפטמ ליפ ךיז טָאה .בוט גזמ ַא ,ּפיט רעשידיי

 ןוא הרות-ידמול טצעשעג קרַאטש טָאה .תוחמש עשידיי ףיוא ןייז חמשמ ךיז טַאהעג

 "ץעינָאּפַאא; םיא ןעמ טָאה ןפורעג .םינבר יד דובכ ןבעגעגּפָא ,ןשטנעמ עלערוטלוק

 טימ גנולייטפָא ןייא ןיא טַאדלָאס ןעוועג רע זיא ןרָאי עגנוי יד ןיא לייוו ,רַאפרעד

 .טנָארפ ןשינַאּפַאי ןפיוא ןרָאדלעּפמורט

 טעוועדַאהעגסיוא טָאה ,ןעלטיה עשייוג טיינעג ןבעל עצנַאג סָאד טָאה ןיפש םייח

 סנגרָאמוצ ןוא טנעה סרעלטיה ןופ ןסירעגסיורַא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןדלעה םירוחב יירד

 ,רעניַארקוא ןוא ןשטייד יד ןגעק ןפמַאק ליפ ךָאנ .רענַאזיטרַאּפ עטנּפָאװַאב ןעוועג ןיוש

 ,ןשטייד יד ןגָאירַאפ ןכָאנ ןיוש ,גָאט ןייא ןיא ןלַאפעג יירד עלַא ןענעז

 יירד -- סעסעלק לקעּפ ץנַאג ַא ָאד ןעוועג .סעלק החפשמ רעד ןופ לרעיומ סָאד

 יד ןיא קעװַא גנַאל ןיוש זיא ,סענַאמ ,רעטסגנוי רעד .רעטסעווש ייווצ ןוא רעדירב

 הנותח ןבָאה סרעטסעווש יד .ענרַאס ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ,רעלעטימ רעד .םיקחרמ

 טימ טניווועג ָאד ןבָאה החפשמ ןייז טימ סעלק השמ .ךעלטעטש עטייוו ןיא טַאהעג

 .רעדניק בוטש ַא

 עכלעוו ןשיווצ ,תוחּפשמ ענעדישרַאפ ןסעזעג ןענעז ,קָאטש ןפיוא ,לרעיומ ןרעביא

 יד ןופ .דיי רעקידובכב ַא ןעוועג זיא רעטלַא רעד .סנָאסרעביל יד טוג קנעדעג ךיא

 ןייק טַאהעג הנותח טָאה ,ףסוי ,רעטייווצ רעד .ןברָאטשעג גנוי רענייא זיא םירוחב

 טָא טגעלפ הרות תחמש .רעטנרעלעג ַא ,רעגניז א ,רעליפש ַא : םלשומ א ןעוועג .שזדָאל

 רעד ןעוועג זיא למהרבא .ןיז חמשמ קרַאטש ךיז לכלוש רעקסירט ןיא ףסוי רעד

 ןיא .ךעלדיימ עגולק טימ בוטש ַא טרָאד ןעוועג .טַארנעדוי ןופ רעציזרָאפ רעקידרעטעּפש

 ךיז ןגעלפ טרָאד .טנגוי עטסעב יד ןפערטנעמַאזוצ ךיז טגעלפ ,סנָאסרעביל יד ייב זיוה

 .םירחוס-דלַאוו עטזיירעגוצ ןוא ענעסעזעגנייא יד ןפערטנעמַאזוצ ךיוא

 דיי ַא ,רענשזריק םהרבא 'ר ךרוד טניוווַאב טייז ןייא זיא ,לרעיומ םעניילק ןיא

 ענייז טניווועג טרָאד ןבָאה םיא ךָאנ .שטנעמ רעקידבשוימ ,רעליטש א ,רפס-עדוי ַא

 רעכלעוו ןופ ,סיזקינאג החפשמ רעד וצ טרעהעג לָאמַא טָאה טפלעה עטייווצ יד .םישרוי

 יעװקסָאמ ןיא ןוז ַא ןעניפעג ךיז ףרַאד סע

 רעטכעט ייווצ .ןיז ןוא רעטכעט טימ החּפשמ-לעב א ,רעכעלב רעד ,ןייטשלרעפ רשֶא

 החפשמ עסיורג עקירעביא יד ןוא ענרַאס ןיא זיא רעטכָאט ןייא .לארשי ןיא טציא ןענעז

 קרַאטש ןעוועג זיא רע .טיוט ןרַאפ דחפ טַאהעג רשא 'ר טָאה ָאטעג ןיא .ָאטשינ זיא --
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 רע טָאה רימ .ךעלמירפס ןיא טקוקעגניירַא ,םינינמ יד וצ סרענעווַאד ןבילקעג ,םורפ

 .."טשינרָאג ה"ב ןיוש ףרַאד ףוג רעד ,טסייוו וד, : טגָאזעג

 בוטש ַא טימ ,סייוודמָאז-רעלמידוב קיציא טניווועג טָאה רוטרַא-טרָאּפ קע םעד ןיא

 .ןדיי עשיטָאטש יד רַאפ ץרא-ךרד טַאהעג טָאה יורפ יד .ןדיי עקניליטש עלַא .ךעלרעדניק

 טָאה רע .תונורסח סנעמעלַא טנעקעג טָאה ,ץיװָארבמָאד ןיא רענעריובעג א ןיילַא ,קיציא

 םייקמ עקַאט סע טָאה רע ןוא ,ןדיי עלַא ןבָאה ביל ןעמ זומ טנייה זַא ,ןגָאז טגעלפעג

 ,םַאנסיוא ןָא ןדיי עלַא טַאהעג ביל טָאה רע .ןעוועג

 ןמחנ םעדייא רעד : ןענעז (ןאק : רענעפורעג רעד) סייוודמַאז המלש 'ר ןופ םישרוי יד

 וויטקַא .דיסח רענזערעב ַא ,רחוס-ץלָאה רעטבַאגַאב א ,םינפ תרדה א טימ דיי א ,דלעפ

 רענייש ַא ,רענעוואד רעטוג ַא .ץיװָארבמָאד ןיא תודיסח רענזערעב ןופ םינינע עלַא ןיא

 -הרבח רענזערעב רעד ןיא יאבג א ,עיסימָאק-םיטחוש רעד ןיא דילגטימ ַא ,רעגניז

 ,"םייחל, םידיסח טימ ןעקנירט טנעקעג ,םיברה תא חמישו חמש -- תוחמש ףיוא ,אשידק

 רעקרַאטש ַא ןעוועג .ךעלגניי ענייש ,ךעלדיימ ענייש ,רעדניק טימ בוטש א טַאהעג

 ןיז רערעטלע רעד ןעניפעג ךיז ףרַאד עקירעמַא ןיא .עיצמוחנ 'ר בר םייב ברוקמ

 -- רענעפורעג רעד ,קינעשטעּפ לשרעה זיא ןהמלש 'ר ןופ שרוש רעטייווצ רעד .לבייל

 רעגניז ַא ,רענוואד רעטוג ַא ,תירבע ןבירשעג ןוא טנעיילעג ,הרות ןב ַא ךיוא ."קיטסניד,

 זעמוק ןוא טשינ ןענעק עכלעוו םינזח ףיוא המיח אלמ ןעוועג .הניגנ ףיוא ןיבמ ַא ןוא

 ּפָארַא ,רענשזריק רעד קישטרָא ,יאבג רעד טגנערב לֶאמנייא .ןענעוואד ןיירַא לטעטש ןיא

 .טשינ ןעק ןוא לוש רעסיורג רעד ןיא בירעמ טנווַאד רעכלעוו ,ןזח ַא ,ברוקמ א סנייז

 יד, :ןזח םוצ רע טגָאז רעהכַאנ .ןענעוואד ןתעב זָאנ רעד טימ טיירד קינעשטעפ לשרעה

 -עגנָא ןיילַא טָאה רע ןוא סנ ַא ןָאטעג טָאג טָאה ןַאמ ַא םענייא טימ זַא ,טלייצרעד ארמג

 טנעק ריא ,ייא ! םַא ןַא טרעוו ,ןזח ,רעבירעד ךייא טַאר ךיא .דניק קירעגנוה ןייז טגיוז

 ןפָאלעגרעטנוא זיא סע .,*? ןייז ריא טנעק ןזח ַא ןוא ,ונ ,סנ ןייק טשינ טוט טָאג ,טשינ

 ,גָאט ןסיורג ןזיב טגירקעג ךיז טָאה ןעמ ןוא ,רעדירבדעטוג ךָאנ טימ יאבג קישטרַא

 ןיילַא םיא רע זיא ,לבור 25 ןבעגעגרעביא םיא טָאה דיי א .םָארק ַא טַאהעג טָאה לשרעה

 ,"ּפָא ריד ייז אנ ,רע-25 א טימ טנערבעגּפָא טסָאה וד ,לוולעוו, : ןגירשעג ןוא ןפָאלעגכָאנ

 .החפשמ רעצנַאג ןייז טימ זירַאּפ ןיא טצעזַאב ךיז ןוא ץיווָארבמָאד טזָאלרַאפ טָאה רע

 ארוק לעב רעטוג א ,ּפָאק רעפרַאש ַא ,הרות-ןב ַא ךיוא ,סייוודמָאז לוולעוו ,ןוז רעד

 ןעוועג זיא המלש 'ר רעטלַא רעד .(לארשי ןיא ןענעז רעדניק ענייז) ללפתמ רעטוג ַא ןוא

 ,ןטַאט םעד ןעלוולעוו ןיא ןעז טלָאװעג טָאה ץיװָארבמָאד ןוא םיא ןופ רעקיגָאװ רעמ

 זיא .ערעדנַא ןַא ןעוועג טלעוו עצנַאג יד זיא ,רוד סהמלש 'ר ןיא זַא ,רָאג קידנסעגרַאפ

 -עגנייא ,ןשטייד יד ןגָאירַאפ ןכָאנ ,ןטעיווָאס יד ןבָאה ,ןרעמיצ עסיורג יד טימ ,זיוה םעד

 .בולק א טנדרָא

 בוטש סהמלש 'ר םעל עקַאט ,זיוה סנרעטלע ןיימ ןופ ץַאלּפ םעד ףיוא ױזַא ךיא ייטש

 ערעזדנוא ,םייוג רעציװָארבמָאד ןופ רעטכעט יד ןצנַאט ןרעמיצ יד ןיא יוו עזיכ ןוא

 -ָאװעג-בורח ןיא ןיוש ,סַאג רעװָארַאקַאמ ךרוד ייברַאֿפ דָארג טפיול טָא רָאנ .רעדרעמ

 לוולעוו יר -- ןדיי ןכעלרע רעציװָארבמָאד א ןופ לקינייא ןַא ,לטרעפ ןשידיי םענער
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 *עגנַא ,ײמרַא רעשיטעיווָאס רעד ןופ ןַאטיּפַאק א זיא ױזַא טפיול סָאװ רעד .שטאקאראס

 ןטסַאקטסורב םעד ףיוא ,עטדליגַאב -- סענָאגַאּפ יד .םרָאפינוא ןשיריציפָא םעד ןיא ןָאט

 ןופ ןוז א זיא ,קילַאב ,ןַאטיּפַאק רעשידיי רעד .סנדרַא עטנידרַאפ יד ךיז ןעלבמָאב

 ;עמַאמ-עטַאט טכוז רע .טנַארפ ןופ ןעמוקעג סָאװ-רָאנ זיא ןוא ץיװָארבמָאד ןטעגרהעגסיוא

 "םירבק יד רעביא םורַא ךיז טעקנָאלב רע יוו געט רָאּפ א ןיוש .רעטסעווש ןוא רעדירב

 לסיב א טנייוו ,רימ טימ ךיז טשוקעצ ,ּפָא ךיז רע טלעטש ,ךימ קידנעעזרעד ןוא תוברוח

 ןוא .באומ-תונב עקידנצנַאט יד וצ ןרעמיצ עקילָאמַא סלוולעוו ןיא ןיירַא ךיג טפיול ןוא

 ..רעטסעקרָא ןשירעטילימ ןופ טקַאט םוצ ןיוש טצנַאט רע

 עטָאט ריא .טקיטשרעד רעטסעווש ןייד טָאה יז -- םיא וצ ךיא גָאז -- !קילַאב;

 ןַאטיּפַאק טרעפטנע .*ןגרַאוורעד ןעמַאמ ןייד טָאה עמַאמ ריא .ןכָאטשרעד ןטַאט ןייד טָאה

 -עטַאט ריא טשינ ןוא ,יז טשינ .שרעדנַא ןעקנעד ,ןשטנעמ עשיטעיווַאס ,רימ, : קילַאב

 קידלוש ןענעז ,ומש חמי ,ןרעלטיה טימ קלָאפ עשישטייד סָאד ,קידלוש ןענעז עמַאמ

 רעקיצניוו טשינ רעייפ ַא טנערב ןצרַאה ןיימ ןיא ,טנָארפ ןפיוא ןגרָאמ ןענַאד ןופ רָאפ ךיא

 ערעזדנוא ןפרַאד רימ רעבָא ,ןשטייד יד ןיא ןעמענ המקנ לעוו ךיא ןוא ןצרַאה ןייד ןיא יוו

 -- סיוא רע טריפ -- ןעייל .טניירפ עטוג רַאפ ןבָאה ,רעגריב עשיטעיווָאס יד ,םינכש

 ."קידלוש טשינ ןענעז םינכש ערעזדנוא זַא ,רָאלק ןרעוו ריד טעוו ,ןגרובנערע ַאיליא

 טליפרעד ךיא בָאה טסָארפ ןטלַאק ַא סעפע רָאנ ,קיטייוו ןייק טשינ ,רעייפ ןייק טשינ

 סשטאקאראס לוולעוו ,גרובנערע איליא זַא ,ייברעד טכַארטעג ןוא ץרַאה ןיימ ןיא

 ןקילַאב ..רעמ טשינ ןוא םיפוג עטיוט עטלַאק ןענעז עלַא רימ -- ,ךיא ןוא ,לקינייא

 טנייה זיב טָאה ,המקנ ןוא ליוק עשישטייד ַא טעגרהרעד טנָארפ ןפיוא ךיג רעייז טָאה

 .ןעמונעג טשינ רענייק ךָאנ

 טמַא ןַא טציא זיא ןטרָאד .ךיז טרעדור ,זיוה סבילטָאג ןיא ,טנַאילּפ ןופ לקניוו ןיא

 ָאד ןענעז ,טגָאזעג רימ ןעמ טָאה ,לגרעב ַא ףיוא טנַאילּפ ןיא .עיצַאטס-ןרָאטקַארט א ןופ

 .םישודק עשידיי טיירפשעצ ןענעז טנַאילּפ ןצנַאג ןרעביא ךיוא .םירבק עשידיי 7

 -דרע ,ןרָאטקַארט ןעייטש רענייב עקילייה יד ףיוא .ןענעקרעד וצ טשינ זיא'ס רָאנ

 .םירבק ןוא םירבק זיולב -- *יליהאמ ימַאס טוט שזאט, :רימ טגָאז עטייוג ַא .ןענישַאמ

 ןטשרע ןופ .טנעקעג בָאה ךיא עכלעוו ,תורוד יירד טניווועג ָאד ןבָאה ןרעמיצ יד ןיא

 רעקיטרַאנגייא ןייז טימ רדנס ריאמ ,רעטשרע רעד .בר ךלהמ א זיא ןטירד ןזיב רוד

 ,טקרעמַאב טָאה רע ןעוו .לארשי ללכ ןרַאפ תילכת ןוא שינעטנעק-הרות ןוא טייקשידיי

 ןוא טורעג טשינ רע טָאה ,ךעלשידיי ןצנַאג ןיא רָאג טשינ זיא ןכש ןייז ןופ זיוה ןיא זַא

 טָאה ןכש רעד .ןעוועג עיפשמ טָאה רע ןוא ױזַא זיא סע יאמלה ,ןכש ןטימ טהנעטענייא

 ,ךָאנ טקוק בילטָאג רדנס ריאמ ןוא ןיבַאר ןטימ ןסעומשכרוד ךיז טעוו רע זַא ,טגָאזעגוצ

 בוטש ןיא ןכש םייב םייוניש םוש ןייק ןוא ןכָאװ רָאּפ ַא ייברַאפ ןיוש ןענעז סע זַא ,טעז

 סָאװ ? בר םייב ןעוועג טסיב, :ןכש םעד טגערפ ןוא טשינ ךיז רע טמעש ,טשינ ןעמ טעז

 ."ַאכופעשט, -- טגָאזעג טָאה ןיבַאר רעד, :ןכש רעד טרעפטנע "? טגָאזעג בר רעד טָאה

 רעד טרעפטנע ."? ןעוועג וטסיב ןיבַאר ןכלעוו ייב, :רעטלמוטעצ א רדנס ריאמ טגערפ

 רדנס ריאמ 'ר רעטלַא רעד ."שיילפנייש ןידָאּפסָאג ,ןיבַאר ינָאיזַאק םייב ,ונ; :ןכש
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 -יצנייא רעד רשפא -- ןכש ןייז ןופ תוצראה"םע סָאד ןבײרטסױרַא טלָאוועג טָאה בילטָאג

 .ץיווַארבמָאד ןיא ץראה-םע רעק

 סטָאג ןייק טשינ ןיוש .דיי רערעייט ,רעליטש ַא ,בילטָאג קילומש 'ר ,ןוז ןייז

 רעהכַאנ .דיי רעצנַאג א ןיילַא רעבָא ,טייקשידיי רַאפ רעפמעק ןייק טשינ ןיוש ,רעגרָאזרַאֿפ

 זיא ןרָאידרעלטיה יד ןיא .זיוה סבילטָאג ןופ םעדייא סקילומש 'ר ,סעקצרעג חנ טמוק

 טַאהעג קידנעטש ענעשעק ןיא ,רעטשלחרַאפ ַא ,רעקירעגנוה א ןעגנַאגעגמורַא חנ רעד טָא

 עקיטפנוקוצ ןגעוו ןעלקיטרַא טימ ,ערעטלע ןַא ךָאנ ןוא עטלַא ןַא ,גנוטייצ עשיסור ַא

 ייב םיא ףערט ךיא .הנושמ התימ סרעלטיה ןגעוו טלייצרעד ןוא ןרעלטיה ןופ תולפמ

 לעגייב סענַאמ ןופ םישרוי יד ייב זיוה סָאד טפיוקעג טָאה רעכלעוו ,רעינאר עקשַאמ

 ןוא ,טינש ַא ריפָאּפ ןיא טכַאמ ןוא עלערעש ַא טימ ריּפַאּפ ןגיוב ַא סיורַא טמענ חנ ןוא

 ץנַאג טגיזַאב ןיוש טָאה רעלטיה, : חנ טגָאז .עּפָאריײא ןופ עּפַאמ יד ומכ ךיז טמוקַאב סע

 רעבלַאה א טרעוו סע ןוא ריּפַאּפ ןבלעז ןיא טינש ַא רעדיוו רע טוט ךָאנרעד ,*עּפָאריײא

 רע טדיינש ױזַא ןוא ."טלעוו עבלַאה ַא טגיזַאב ןיוש טָאה רעלטיה, : חנ טגָאז .לגוק דרע

 טמוק טציא, :חנ טגָאז .םלצ א טימ ענמורט ַא ךיז טמוקַאב סע ןוא ריּפַאּפ סָאד רעטייוו

 .טעפש וצ רָאנ ,ןרָאװעג םייוקמ תמאב זיא האובנ סעקצרעג חנ ,"הנושמ התימ סרעלטיה

 סָאד טּפַאכעגּפָא ןוא האובנ סחנ טימ טקיווקעג ןדיי ךיז ןבָאה ,טנעמָאמ םענעי ןיא רעבָא

 ,ץרַאה

 ,ןטמַא עשיטעיווָאס ךרוד טצעזַאב זיא ןוא ץנַאג ןבילבעג זיא רעיומ עסיורג סרלדנס

 ןעצ בלַאה ,לוש רעסיורג רעד ייב ,לכלוש ןיא טנװַאדעג ךיא בָאה לָאמ עטצעל סָאד

 .טנוואדעגטימ עקַאט טָאה רלדנס ."ןינמ סרלדנס, םענעפורעג ױזַא םעד טימ ,רעגייזַא

 .ןעזעג טשינ ןרלדנס ךיא בָאה רעמ

 טשינ רעכיז רע טָאה ןטייצ עשירַאצ יד ןיא .דיי רעקיטײזלַא ןַא ןעוועג זיא רלדנס

 ךַארּפש רעשיסור רעד ןיא ןסקַאוועגנייא ןעוועג זיא רע .תולג ןיא זיא רע זַא ,טביילגעג

 הנותח ַא ןעוועג לָאמַא זיא בוטש ןיא םיא ייב .ףיקת ַא דיי ַא ןעוועג .רוטלוק ריא ןיא ןוא

 הפוח רעד וצ ןריפ טזָאלעג טשינ טָאה וואטסירפ רעד ןוא הבורק א רענייז ןופ

 ךיז ןגָאלשעג ןוא ןקורעװַאסק טימ טגירקעג ךיז טָאה רלדנס רעבָא ,םירמז-ילכ טימ

 וצ דיי ַא ןופ הזעה ַא ןעוועג סע זיא טייצ רענעי וצ .קינדַאירוא םעד ןקידאלאמ טימ

 ,ומש חמי ,רעלטיה ימיב רעבָא ,רַאצ ןשיסור ןופ טפאשרעה רעד רעטנוא ,שער ַאזַא ןכַאמ

 טָאה רענייק ןוא ןטיוט רעטנזיוט טימ ןעמוקעגמוא ןדיי רעטנזיוט רעקילדנעצ ןענעז

 .שער ןייק טכַאמעג טשינ

 ,רעדניק עשידיידטשינ ןוא עשידיי טעװעטַארעג ןוא טלייהעג רלדנס טָאה רָאי קיצרעפ

 ,טייז ןייא ןופ ןיסַארַאק-ירעזָא ןטייוו ןופ ,רעזייה עשייוג עלַא .ןתאלוח-רעדניק ינימ לכ ןופ

 .תואופר ןעמוקַאב םיא ןופ ןבָאה ,טייז רעטייווצ רעד ןופ שטיוועשטיראווס-עבוד זיב

 אפור רעד טָאה ,טקיטלעוועג טרעטשעגמוא טָאה סופיט רעד ןעוו ,1918-20 ןרָאי יד ןיא

 ,ןרָאי-עּפָארטסַאטַאק יד ןיא .ןדיי רַאפ ןוא םייוג רַאפ ןעוועג שפנ-רסומ שממ ךיז רלדנס

 ןוא יורפ ןייז ץוש ןבעג ןלעוו לָאז סָאװ יוג רעטוג ןייא ןייק ןענופעג טשינ רעבָא ךיז טָאה

 .רעדניק ענייז
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 ,ןטייקילייה עשיליוטַאק ענייז עלַא טימ רעטסיולק ןשיליופ םעד ךיא עז טָא ןוא

 טכַארפ עשיליוטַאק עצנַאג יד .עקילייה ןופ ןוא ןדלעה ןופ םירבק עשיליופ עשירָאטסיה

 וליפַא .תורקפה ןוא גנונעדרָאמוא טרָאד טשרעה סע ןוא טרָא ןופ טרירעג זיא ץנַאלג ןוא

 ,םיעגושמ עשיטסידַאס יד וצ לקע ןַא טליפ רע ןוא ליורג ַא םורַא טמענ דיי ןזעיגילער ַא

 .הנומא רעדמערפ רעד ןופ ןטרעוו עזעיגילער הזבמ ןענעז עכלעוו

 -- רָאי 300 עטצעל יד ךשמב .ןרָאי רעטרעדנוה ןענַאטשעג זיא רעיומ סשרעה עיסאנ

 תודע ןַא ןעוועג ןוא רעדניק וצ סעטַאט ןופ ןעגנַאגעגרעביא .ןדיי וצ טרעהעג קידנעטש

 דליב א טכַארבעג ,ןליופ ימיב ,ןעמ טָאה טַארטסיגַאמ ןיא .טייקנסעזעגנייא רעשידיי ןופ

 זיא ןוא ,רָאי 300 טימ קירוצ ,ץיװָארבמָאד ןיא ןלָאמעג ןעוועג זיא סָאוו ,עשרַאוו ןופ

 רעטסיולק ןשיליופ םעד ןעמ טעז דליב םעד ףיוא .ייזומ רעוועשרַאוו ןיא ןעגנַאהעג

 רעמ טשינ ָאד זיא טציא .רעיומ סשרעה עיסאנ -- סקניל ןוא קרַאמ ןופ גנַאגוצ ןטימ

 זיא ,ךעלקינייא סשרעה עיסַאנ ןופ ןוא רעיומ םעד ןופ ןברק רעטצעל רעד .עניאור ַא יוו

 םייוג יד םיא ןענעגרהרעד ,הטיחש רעד ךָאנ םישדח ןעצ .ןייטשרעג לשרעה רוחב רעד

 .דלַאװ ןיא

 טימ בוטש א .בילטָאג לרעב וצ טרעהעג טָאה בוטש עקידתובחר עטברַאפעג יד טָא

 עטשרע יד ןעגנַאגעג סע ןענעז ןענַאד ןופ .ךעלגניי ענעטָארעג ,ךעלדיימ ענייש ,רעדניק

 ,ןעלהשמ ,לגניי ןרעטלע םעד .ןלוש עכעלטלעוו ןיא ןענרעל ךיז ץיװָארבמָאד ןופ ןבלַאווש

 יד רעבָא .עמרָאנ-טנעצָארּפ בילוצ ,ןלוש עשיסור יד ןיא ןענרעל וצ רעווש ןעוועג זיא

 רעטכָאט ערעטלע יד .טנרעלעג טרָאד ָאי טָאה השמ ןוא ימ טעדנעוועגנָא ןבָאה ןרעטלע

 יד רָאג טימ זיא ,בוטש ָא רעד ןופ .טצרַא-ןָאצ ןרָאוועג זיא ןוא טרידוטש טָאה ,לדניה

 רעטכעט עגייש יד .למהרבא ,ןוז רערעגנוי רעד לארשי ץרא ןייק קעווַא םיצולח עטשרע

 ןענעז ,ןיז עדייב טימ ,עשטניד ,רעטומ יד .ענווָאר ןייק ,עשרַאוו ןייק טַאהעג הנותח ןבָאה

 ןעוועתיב-לעב טציא .טרָא ןפיוא ןברָאטשעג זיא בילטָאג לרעב .לארשי-ץרא ןייק קעווא

 .בוטש רעשידיי רעד ןיא םייוג

 ןפיוא ,אוואראב ףרָאד ןיא ךיז ךיא ןָאמרעד ,זיוה סבילטָאג לרעב ייב קידנעייטש

 ןטימ ענייא : תוחפשמ עשידיי עסיורג ייווצ טבעלעג ןבָאה טרָאד .ריטס ךייט ןופ גערב

 רעדניק ,דניקסיז לסָאי -- עטייווצ יד ןוא ,רעדניק-סדניק ןוא רעדניק טימ רעסקַאב ןעמָאנ

 סעדעי ןגעלפ תוחפשמ עקיזָאד יד ןופ ךעלקינייא ןוא רעטכעט ,ןיז יד .רעדניק-סדניק ןוא

 ייב ןלעטשּפָא ךיז ןוא ,בילטָאג עשטניד וצ -- ץיװָארבמָאד ןייק ךוזַאב ףיוא ןרָאפ רָאי

 יד טָא .העש רָאּפ א ןעגנערברַאפ ןוא ןעורּפָא טרָאד ,עבוד ףרָאד ןיא ,זיוה סרעטָאפ ןיימ

 ,רעטיג טימ טעװעטַאבעלַאבעג ןבָאה ,סעיסעסָאּפ טימ ןעמונרַאפ ךיז ןבָאה תוחפשמ

 רעייז טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ייז .ןעיירעיורב ,ןסקָא-ןלַאטש ןוא יק רעטרעדנוה

 טייקשירעדירבטוג ,תובחר רעשיריבג-שיווטיל ,תוטשפ רעשידיי ,טייקטיירב רעשיצירפ

 .ןעז טשינ רעמ ןיוש רימ ןלעוו דיי פיט םעד טָא .טײקיצרַאהנּפָא ןוא

 -כירנייא עבלעז יד -- קינייוועניא .ןעוועג יוו לרעיומ סָאד טייטש סַאג רעד רעביא

 -ילעב עשידיי עקידרעירפ יד רעבָא ,ךעלעשעלפ יד ,ןטפירשפיוא עשינייטַאל יד .ןעגנוט

 -ָארבמָאד 8 .ָאטשינ ןענעז ,דניק ןוא ןַאמ ריא טימ ווָאסוטַאמ עינעה -- קייטפַא ןופ םיתב
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 ןלַאפ עסיוועג ןיא .עשידיי ַא זיא קייטפַא יד סָאװ טקידירפַאב ןליפ ךיז טגעלפ דיי רעציוו

 ,לָאמַא ןוא תואופר ףיוא תוחנה עסיורג ןעמוקַאב טיילעמערַא רעציווַארבמַָאד עקַאט ןגעלפ

 ןיא ןּפַאלק ,סעינָאמערעצ ןָא ,טסיירד ,דיי א טגעלפ טכַאנ רעד ןטימ ןיא .טסיזמוא רָאג

 ."האופר ַא ףרַאד ךיא ,עינעה+ :ןפור ןוא רעמיצפָאלש ןופ רעטצנעפ

 זיוה קיזיר א ןענַאטשעג טרעדנוהרָאי ןט-20ןופ בייהנָא ןיא זיא טרָא םעד ףיוא

 א ןעוועג זיא ,טנרָאפ ןופ ,קרַאמ ןיא ןוא סַאג רעניבָארָאװ רעביא טיירפשעגרעדנַאנופ

 ,עקידכעלייק עסייוו עקיזיר ףיוא טרַאּפשעגנָא ,ךַאד ַא טימ לקירב רעקידלקניוו רעסיורג

 ןוא רעציװָארבמָאד ,רענרַאס ןבָאה הפירש רעסיורג רעד תעב .סעבלָאטס עטרעיומעג

 ךיז טָאה ןאד .זיוה םעד ייב תעל-תעמ ןצנַאג א טציוושעג רעשעלרעייפ רעניבָארָאװ

 טָאה ,ךורטַאּפ שרעה-השמ ,ןוז ןייז .לאיתוקי םהרבא ןופ ןעמָאנ ןפיוא ןפורעג זיוה סָאד

 זיא טייצ לקיטש א .לרעיומ םעװקַאב ןייש ַא ןרעיומסיוא טזָאלעג ץַאלּפ ןבלעז םעד ףיוא

 רענילָאטס ַא ,דיגנ ַא דיי ַא -- ןיילַא שרעה-השמ .דחא םוקמב הלודגו הרות ןעוועג טרָאד

 ןיוש ןבָאה עכלעוו ,סמעדייא ,רעטכעט ,ןיז טימ שטנעמ רעקיּור א ,םימש"אריו ,דיסח

 סשרעה-השמ זיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ךָאנ .רעטכעט ענעטָארעג טַאהעג ןיילַא

 סָאד ,ןברָאטשעגסיוא ןענעז סמעדייא ןוא ןיז ,עטַאט .ןרָאװעג טלסיירטעצ ךיוא הכולמ

 .ןעמוקעגמוא ךָאנרעד זיא יז ךיוא ןוא .ווָאסוטַאמ עינעה וצ ןרָאװעג טפיוקרַאפ זיא לרעיומ

 .עייוג עשיטעיווָאס עדמערפ ַא קייטפַא ןיא טייטש טציא

 רעטשרע רעד ןיא .עדייבעג עקיטייז-ייווצ עגנַאל א טייטש זיוה םעד ךָאנ דלַאב

 ןבָאה בוטש רעד ןיא .ל*ז ןייד עיציא 'ר ןופ ךעלקינייארוא ,סאריפש יד ןעניווו טפלעה

 סע ןוא רָאי 32 ןפָאלרַאפ ןענעז ןברוח ןזיב ןייד עיציא 'ר ןופ .ןטיבעג ךיז תורוד

 ןעוועג זיא רעטצעל רעד .פעק עפרַאש טַאהעג ןבָאה עלַא .רוד רעטרעפ רעד ןיוש זיא

 רעציווַארבמָאד א טָאה גנוי םעד טָא ךיוא רעבָא .ףירח א ,לכש-לעב ַא ךיוא ,אריפש קיציא

 -ןוא-בָאה ץנַאג ןייז ןגָארטעגרעבירא םיא וצ קיציא טָאה רעירפ .טרַאנרַאפ ךיז וצ ץעיוג

 -עגפַא םעד ףיוא ןעמוקעג יורפ רעד טימ רע זיא ,הטיחש רעד תעב ,רעהכַאנ ןוא סטוג

 .ייז ןדרָאמרעד עכלעוו ןשטייד טגנערב רעבָא יוג רעד .ץוש ןכוז טרָא ןטדער

 טייג ,קײטּפַא יד ןעוועג זיא ןרָאי עגנוי עניימ ןיא ּווו ,הריד עבלַאה עטייווצ יד

 -רעדנַאנופ ןַאד ךיז טָאה זיוה סָאד .רעדניק ןוא ווָאסוטַאמ לדנעמ 'ר וצ רעביא רעטעפש

 עטנרעלעג ,ןשטנעמ עלערוטלוק טימ טליפעגנָא ךיז ,תובחר רעשיריבג טימ ןסקַאוועג

 ךיג רעייז רעבָא .רונש עטנעגילעטניא ןַא ,ןוז םענעטָארעג א ,סמעדייא ענייש ,רעטכעט

 יד טקידיילעגסיוא ןבָאה ןלאפ-טיוט עטפָא רעייז .ןייגרעטנוא ןביוהעגנָא בוטש יד טָאה

 רעד .ןטפעשעג יד ןיא הדירי א ןביוהעגנָא ךיז טָאה טייצ רעבלעז רעד וצ .בוטש

 ןופ דנאלשטייד זַא ,ןביולג טלָאװעג טשינ ךעבענ טָאה ,קידַאד ,ןוז רעד ,ןברק רעטצעל

 .ןשטנעמ עקידלושמוא ןדרָאמ ןענָאק שילַאיטסעב ױזַא ןלעוו ,ןעוואהטעב ןוא טנַאק ,עטעג

 עגנַאל עצנַאג יד .טנרָאפ ןופ רָאנ טניווועג ןדיי ןבָאה סַאג רעניבאראוו רעד ןיא

 סנעמעוו ,זיוה סדמלמ םעד עשאמ ךיז טניפעג סטכער ןופ .םייוג טימ טצעזַאב זיא סאג

 ךיז טָאה בוטש ןיא ,ןײרַא טלעוו רעד ןיא ןרָאפעצ ךיז רעטעפש ןענעז סע םירוחב



 171 רעזייה עטסופ ןוא ןסאג עמַאזנייא רעביא

 ךיז טָאה לגניי א סנייז .םלשומ א דיי ַא ,רעטלַאהכוב רעד ,יקסוואשזעלב טצעזַאב

 .טעגרהרעד םיא ןבָאה םייוג יד ןוא ,דלַאװ ןיא טייצ לקיטש ַא טיירדעגמורַא

 רענילָאטס רעד ןכלעוו ןגעוו לביטש רענילָאטס ןופ ןזח רעד ,םחנמ ןסעזעג זיא ָאד

 דייב ןיא םידיסח ןבלַאהרעדנַא ץיװָארבמָאד ןיא טָאה רע, :טגָאזעג טָאה יבר

 רעסיורג ַא : טסייה סָאד .דיסח רעצנַאג רעד -- ןזח-םחנמ ןוא דיסח ןבלַאה ַא וצ ךעלביטש

 תבהא ,לארשי יקלא תבהא :ןענעז ןעמחנמ 'ר ןופ ןכירטש-טפיוה יד .דיי רעכעלרע

 ךיוא ןבָאה עכלעוו יד וצ רָאנ ןגיוצַאב ךיז טָאה לארשי תבהא ןייז .לארשי תרות

 ,רטונו םקונ א ןעוועג רע זיא ערעדנַא יפלכ .לארשי תרות תבהאו םשה תבהא טגָאמרַאפ

 טימ ,ךארייב ,החפשמ סלאיתוקי םהרבא ןופ ןגייווצפָא טניווועג ךיוא ןבָאה ָאד

 רשֶא -- ןאד ןוא .רעטכָאט עמוטש ַא ןוא ,רוחב רעגולק ַא ,ריאמ ,ןוז ַא .רעדניק ענייז

 טגָאלּפעג ךיז קידנעטש .רענעוואד רעקידתובהלתה א ,דיסח רעקרַאטש ַא ,סשרעה-השמ

 רעקידובכב רעליטש א :החפשמ ןייז טימ דאסיא ןועמש .הסנרפ ןייק טַאהעג טשינ ןוא

 ךעלגניי ןוא תוינקסע עשיטסינויצ -- רעטכעט עגנוי ,ןגיוא עטרעלקרַאפ עשידיי טימ דיי

 ,אריפש לרעב ,םעדייא סדאסיא .לארשי-ץרא ןייק רעטסעווש רעד טימ קעווַא ןענעז עכלעוו

 עשידירוי םענייא ןדעי ןבעגעג -- הרצ-תע ןַא ןיא .ןאמרעגנוי רעקידנעקנעד ףיט ַא

 לאוש םיא טימ ךיז ןענעז ןוא ןשטנעמ קידנעטש עקַאט ןציז בוטש ןיא םיא ייב .תוצע

 רַאפ שידירוי רע טפמעק ,ץיװָארבמָאד ןיא טפַאשרעה סנליופ ןופ רָאי 20 ךשמב .הצע

 ןעוו ,רָאי ןט-1939 ףוס ןיא .םזיטימעסיטנַא ןופ ענעפָארטעג רַאפ ןוא תורצ סנעמעלַא

 סנייא, : סיורַא לרעב ךיז טגָאז ,ץיװָארבמָאד ןיא ןעוועטַאבעלַאב וצ ןָא ןביוה ןטעיווָאס יד

 ."טכַאמ-ןטעיווַאס יד זיא סָאד ןוא .טלעוו רעד ןיא ָאד ךָאנ זיא תמא לסיב א ,ךיא גָאז

 לסיב םעד חוכמ זיא סָאװ ,לרעב, :דיי רעציװָארבמָאד ַא םיא טגערפ 1941 רָאי ןיא

 יד בוטש ןייז ןיא רָאפ ןעמוק 1942 רָאי ןיא .טשינרָאג ןיוש טרעפטנע רע ןוא ..."? תמא

 ןַאד .תוירזכא עשישטייד ןוא סעיצובירטנָאק ןגעוו טַארנעדוי ןופ ןעגנוציז ענעסָאלשעג

 ."ןטַעיווַאס יד ייב רָאנ ָאד זיא תמא לסיב א, :טגָאזעג רעדיוו לרעב טָאה

 תמא לסיב סָאד ןענופעג טָאה רעכלעוו ,לקינייא סנייד עיציא 'ר ,אריפש לרעב

 םישדח ךס ַא ךיז טגָאלּפ ןוא טנעה עשישטייד ןופ טפיולטנַא ,ןטעיווַאס יד ייב אקווד

 ךיז טרַאװרעד רע .קירעגנוה ןוא טעקַאנ ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ רעביא טעקנָאלב ןוא

 טנעה יד ןופ טעגרהרעד דלַאװ ןיא טרעוו ןוא תמא ןשיטעיווָאס לסיב םעד ףיוא טשינ

 .רענַאזיטראפ עשיטעיווָאס עטיור ןופ

 סַאג רעקסרַאצ רעד ןופ "םיריבג, יד
 -ַארבמָאד ןופ ןטכיש עטשרעביוא יד טשינ ןסעזעג ןענעז סאג רעקסרַאצ רעד ןיא

 וַא ןוא טלעוו יד ןשרעהַאב ןליוו ןדיי זַא ,עדנַאגַאּפָארּפ סרעלטיה תעב .ןדיי רעציוו
 דומָאק עשידיי זַא ,לשמל ,יצ ןסַאמ עשיניַארקוא יד טריטַאולּפסקע לַאטיּפַאק רעשידיי

 טימ סַאג עקיזָאד יד טָאה -- ,טלעוו רעד רעביא ןשרעה ןליוו ןוא למערק ןיא ןציז ןטסינ

 טניימ סָאד זַא ,ןייטשרַאפ טנַאקעג טשינ ,רעייגספרָאד ןוא תולגע-ילעב ,םינצבק עריא

 ןופ *רעציזַאבא יד ,"ןטַאנגאמ-טלעג, יד טָא ןעקנעדעג שטָאכ רימ ןלָאז ָאט .ייז ןעמ
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 "ןטַאמָאלפיד, יד ,"רעקיטילַאּפ עסיורג, ןוא "רעריגער-טלעווא יד ,רעמיטכייר עסיורג

 ץיווָארבמָאד ןיא ןסקַאוועגפיוא ןענעז עכלעוו ,"רעדניצ-טלעוו, יד ,"רעצעה-המחלמ, ןוא

 עדליוו א טריפעג טָאה עדנַאגַאּפָארּפ סרעלטיה עכלעוו ןגעק -- סָאג רעקסרַאצ רעד ףיוא

 סָאד ןפורעג ןוא טצעהעג ןבָאה ןטָאירטַאּפ עשיניַארקוא יד עכלעוו ןגעק ,עינַאּפמַאק

 עכלעוו ןגעק ןוא ,עניארקוא טּפַאכרַאפ ןבָאה ייז לייוו ,ןדיי ןדרָאמ וצ קלָאפ עשיניַארקוא

 יד ןטָארוצסיוא ןפורעג ייז ןוא ןסַאמ עשיסור יד טציירעג ןבָאה סעצווָאסַאלוו עשיסור יד

 ןפרָאװעגנָא ןבָאה ,סַאג רעשטאיניווס רעציווָארבמָאד רעד ןופ ףעלעדיי יד טָא לייוו ,ןדיי

 ןיא ןסור עיירפ ,ענשַאּפערָאה עלַא ןבירטרַאפ ןוא םזינומָאק םעד דנַאלסור רעקילייה רעד

 ...ןײרַא זָאכלָאק

 .ןבעל טרַא ןוא ךַאּפ ןייז ןסיוו ןוא ןעמָאנ םייב ןדעי ןעקנעדעג עקַאט רימָאל ,ָאי

 יד ןריפ רעדָא ,לָאטיּפש םוצ ןייג טגעלפ ןעמ ןענַאװ ןופ סַאג לקניוו םייב דלַאב

 ,ןליטש םעד ןופ בוטש עטיינאב יד ןענַאטשעג זיא ,טרָא ןקילייה םעיינ םוצ םיתמ

 לייט רעסיורג א ןגָארטעג ןבָאה'ס לוויטש סנעמעוו ,בייל-אנח ,רעטסוש ןעמַאזטעברַא

 רעד .רעדניק ייווצ טימ יורפ עמַאזנייא ןַא טניווועג טָאה בוטש ןייז םעל טרַאה .םייוג

 ליז טביולרעד טשינ ןבָאה ןצעזעג רענַאקירעמַא יד רעבָא ,עקירעמַא ןיא ןעוועג זיא ןַאמ

 טָאה ףלח סרעלטיה זיב ,ָאד ןרָאי עריא טרעטצניפעגּפָא טָאה יז ןוא ןעמענוצרעבירַא

 קישטשָאווזיא רעד ,"רעלעג רעד, לרעב טמוק טציא .זדלַאה ריא ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיז

 עקַאט םיא ןפור עכלעוו .סעקישטשֶאווזיא יד ייב רעגָאז-טרָאװ רעד .ןַאבַארַאש ןייז טימ

 בשוי ַא זיא ןוא תבש ידגב ןיא ןָאטעגנָא לרעב זיא םיתבש יד ןיא .*טנַאדנעמָאק לרעב,

 ןשידיי א טקנירט ןוא םייריש טּפַאכ ,הרות עשידיסח טרעה ,שיט סעיצמוחנ 'ר ייב

 ."םייחל,

 ףיוא ןפעלש עכלעוו ,תולגע-ילעב -- *סעקרוינ, יד ,דוד ןוא ךַאסייפ ןענעז טָא ןוא

 בוטש ןיא ןוא דרעפ עטרַאדעגסיוא ןופ םיתב-ילעב ,ךעלסעפ ןוא קעז ערעווש סעציילפ יד

 -לעב רעד זיא ןכש רעייז .רעדניק עקירעגנוה-לבַאה ןוא ןעיורפ עטעוועצַארפעגסיוא --

 -עגוצ טָארד טימ ןוא דרעפ ןטעילומרַאפ ןטימ ,רעקידלמַאטש רעד ,לפמאג םייח ,הלגע

 -סיוא טייקכעלגעמ יד טַאהעג טשינ לָאמ ןייק טָאה רע .סעדאבא יד וצ סעניש ענעדנוב

 רעזייל ,רערעקנעמיוק רעד ,רעגארפש עלעסָאי .ןגָאװ םענערָאפעצ ןייז דימש םייב ןטכירוצ

 .הבצק ןעמענ רעזייה יד רעביא טריפעגמורַא טָאה בייוו ןייז ןעמעוו רעדנילב רעד

 .רענעוואד א ,רעגניז א ןעוועג רע זיא ,סעדָא ןיא ,לָאמַא

 טווורפעג טָאה רע .הטיחש רעד תעב ןברק רעטשרע רעד ןעוועג זיא ַאנָארָאװ םייח

 עצנַאג ַא ןרעדנַאוו גירק ןזיב טגעלפ רע .ןסָאשרעד רעניארקוא ןַא םיא טָאה ,ןפיולטנַא

 "ץֶאזמוא ןייז .שטנעמ רעליטש ,רעכעלטנרָא ןַא רעייז ןעוועג .רעפרעד יד רעביא ךָאװ

 עשיפרַאד עטנַאקַאב וצ עטגרַאבעגסיוא ,סעטָאלז 200 ןופ ןענַאטשַאב זיא סָאװ לַאטיּפַאק

 ןעמעוו ,ַאנָארָאװ עילע .שרַאמנײרַא סרעלטיה ןופ גָאט ןטימ ייז ייב ןבילבעג זיא ,םייוג

 בוטש ַא טַאהעג ,ןצבק ַא ,הלגע-לעב א ןעוועג זיא *ןאראב, ןפורעג טָאה ץיווָארבמָאד
 .טרעגנוהעגרעטנוא טוג רע טָאה ָאטעג ןיא .רעדניק טימ

 ןוא דרעפ ןָא ,חוכ ןָא : הלגע-לעב ַא ןופ ןיישפַא ןא ןעוועג זיא ,"ייבַאר, רעד עפיל
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 ,טלקעמעג טָאה רעכלעוו ,שטיװָאלַאגעס לשיומ ךיוא טרָאד זיא ןסעזעג .ןגָאװ א ןָא

 ןופ םייוג עלא טימ רעדורב-רעטוג ַא ןעוועג זיא ןוא דרעפ עטלַא טימ טלדנַאהעג

 .הביבס רעקימורַא רעד

 ,"שטַאקארס, לוולעוו-הרש טניוװעג טָאה ,עלעסעג ןלָאמש םעניא ,טייז רעד ייב
 רעציװָארבמָאד יד רַאפ גרָאז יד ןגָארטעג רע טָאה ןרָאי ערעטלע יד ףיוא ,קאמורפ רעד

 ןטסקרַאטש םעד ןופ לוויטש טיינעג ןוא טעטַאלעג רע טָאה ןרָאי עגנוי יד ןיא .םינצבק

 ַא ןוא ,דיי ןייק טשינ ןרַאנוצּפָא טשינ הלילח ידכ ,ןזיירפ עטסקיליב יד ראפ רעדעל

 .םשה לוליח ַא זיא סע לייוו ,טשינ יאדװַא יוג

 םענעבירעצ .סעציילפ יד ףיוא לטסעק ַא ךַאוו עצנַאג ַא טגָארט ,רעזעלג רעד עינַאס

 ,בוטש וצ בוטש ןופ ןגיובעג טייג רע .טסָאקָאּפ עקנַאב א טימ עברָאט א ,דיירק

 ךשמב טלעגי'ס ףיוא טנָאמ ןוא ,גרָאב ףיוא ךיוא ןוא םינמוזמ רַאפ טזָאלג ןוא טעוועטיק

 .רָאי ץנַאג ַא

 רעד .הלגע-לעב הנוי ,אזקעזאק לסָאי ,רעדיינש רעד "ייבָאר, לסָאי ןעניווו ָאד

 טסיג סע ,ןגָאוו םעד טרַאפש ,טיירש ןוא רע טעקוה ,תואשמ טריפ רע ןעוו ,רעטצעל

 רעד טניווועג טָאה ָאד .הלגע-לעב רעד לוולעוו ךיוא יוזַא ,סייווש ןכייט םיא ןופ ךיז

 תושלח ןופ זיא ןוא הוקמ רעסייה ַא ןיא ןייז לבוט ךיז ןעגנַאגעג זיא רע ,עלירָא רעטלַא

 ,הרהטב ןברָאטשעג

 ןעמ ."ררוצ רעד, ענעפורעג ױזַא יד ,סעלאזוואק עלַא יד טניווועג לָאמַא ןבָאה ָאד

 .ןעמָאנ ַאזַא ןענידרַאפ וצ ררוצ ןייק הלילח ןייז טפרַאדעג טשינ ץיװָארבמָאד ןיא טָאה

 ,לשמל ,ױזַא .ןעמענוצ ענעגיוטשעג טשינ ןבעג וצ טייקכַאווש א טַאהעג ןבָאה ערעזדנוא

 תיב ןיא הליגמ יד םירופ ןיא לֶאמנייא טנעיילעג ןוגילק לאומש 'ר רעטלַא רעד טָאה

 .טסוהרַאפ ךיז רע טָאה ,ןמה ינב תרשע יד ןופ "אתזיו, וצ קידנעמוקוצ ןוא שרדמה

 .השוריב רעדניק ענייז וצ ןוא םיא וצ רעבירַא "אתזיו, ןעמָאנ רעד זיא טלָאמעד טניז

 רעדָא ,רעייגספרַאד ןדיי ייז ןענעז ןעוועג ."ררוצ, ןעמָאנוצ ןטימ ןעוועג ךיוא זיא ױזַא

 "רעדנוה טימ טכָאקעגסיוא ןעוועג .דרעב ענייש טימ ,ןדיי עקידמינפ-תרדה ,רערַאפספרַאד

 .םוצמצב הסנרפ טַאהעג ייז ןבָאה ייברעד ןוא ,רעפרעד רעט

 יד ןוא טייז ַא ןיא לסיב א סנייז לטיה סָאד ןגָארט טגעלפ ,רעטסוש רעד עקפיק

 ןענעז טַאטשרַאוו-רעטסוש ןיא ,לטיה ןופ גנוטכיר רעטרעקרַאפ רעד ןיא טמעקעגוצ דרָאב

 טימ טקעטשרַאפ -- רעטניוו ןוא ןכָארבעגסיוא רעמוז ןעוועג ןביוש יד גנַאל-ןרָאי

 ןסקַאוועגרעטנוא ןענעז ייז ןעוו ןוא *דנוב,-טנגוי ןיא ןעוועג ןענעז ךעלגניי יד .סעטַאמש

 .םינפלד עסיורג ןעוועג ייז ןענעז

 הרבח, רענזערעב ןופ ןוא שרדמה תיב ןופ יאבג רעד טניווועג ָאד טָאה ךיוא

 רָאנ ,ןעוועג ךייר זיא רע לייוו ,טשינ ,סעיצקנופ ייווצ יד טליפרעד טָאה רע ."אשידק

 רענזערעב יד ןופ שרדמה תיב םעד תבוטל טעווערַאהעג רע טָאה גנַאל-ןרָאי לייוו

 האמ רחאל זַא ,טלָאװעג ןבָאה םידיסח רענזערעב רעציווַארבמָאד לייוו ןוא ,םידיסח

 טרעדַאפעג ןבָאה רעדיוו םידיסח רענילָאטס ןוא ןייז רבקמ ענעגייא רָאנ ייז ןלָאז םירשעו

 ןיא טייטשטנא םורַא יוזא .ןילֶאטס ידיסח רָאנ ןייז לפטמ ייז טימ ךיז ןלָאז םתומ רחאל זַא
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 יד ןעוועג תא ,סַאג רעקסרַאצ רעד ףיוא ,ָאד .ס'אשידק הרבח ייווצ ץיװָארנמָאד

 ,שרעה יכדרמ 'ר -- אשידק הרבח רענזערעב ןופ יאבג םענשַאּפערָאה םעד ןופ ץנעדיזער

 עלַא ןופ .ןעמוקעגמוא ןענעז ןדיי עלַא סנעמעוו סַאג עצנַאג יד םורַא טמענ קילב ןיימ

 ןוא טפיולטנָא םהרבא .טרָא ןפיוא ןבילבעג בוטש סעלאזוואק םהרבא רָאנ זיא רעזייה

 א ףיוא הרובק וצ ןעמוק רענייב ענייז ןוא סעטָאלב ,רעדלעפ ,רעדלעוו רעביא טלגָאװ

 ךיא ןכלעוו ףיוא ,םיוב-ענסָאס ןכיוה א םעל ,סעטָאלב רעקסניפ יד ןיא ,עלעגרעב ןיילק

 ,"ַאלַאזוװַאק קחצי ןב םהרבא ני'5, :רעטרעוו יד טצירקעגסיוא לרעסעמ ןיילק ַא טימ בָאה

 ןוא ,ץנַאג ןבילבעג ןענעז רעזייה עשייוג עלַא זַא ,ךיא עז בוטש ןייז ףיוא ױזַא קידנקוק

 .טייז רעשידיי רעד ןופ ענעגָארטעגרעבירַא ,עשירפ ןעמוקעגוצ ךָאנ ןענעז סע זַא

 ןסקַאוועגפיוא ,ןרָאװעג ןריובעג אד זיא רעכלעוו ,דיי ַא טניווועג טָאה סַאג רעד ןיא

 טבעלרעד ףוס םוצ ןוא טבעלעג אד רע טָאה רָאי 86 עצנַאג .טַאהעג הנותח ָאד וליֿפַא ןוא

 םייח 'ר רעטלַא רעד סע זיא ןעוועג .ענרַאס ןיא ןרָאװעג טעגרהעג ןוא ןרָאי-רעלטיה יד

 ןיא ךיז ייב טדערעג טָאה רע תעב לייוו ,*לוגלג רעד, ןפורעג טָאה ןעמ ןכלעוו ױדנַאל

 רע זיא ןרָאי עלעטימ ןוא עגנוי ענייז ןיא ,קרַאמ ןפיוא שזַא טרעהעג םיא ןעמ טָאה ,בוטש

 ןוא םיתרשמ ,רעדניק-סדניק ןוא רעדניק טאהעג :תיבה-לעב רעקיטכיוו ַא ןעוועג

 ַא ףיוה ןפיוא טַאהעג ןוא *טשטָאּפ עקסמעז, יד ןטלַאהעג טָאה םייח 'ר .סעילַאנרָאפ

 ןיילַא רע יוו .ןענאטשעג ןענעז לַאטש ןיא ,לַאטש םענרעצליה ןטנדרָאעגנייא טוג ןסיורג

 זיא ןיילא םייח 'ר ."ןרילָאק עלַא ןופ ,ןבייל יוו ,דרעפ קיצנאווצ ןוא רָאּפ א, ,ןגָאז טגעלפ

 ןביילקוצ ךיז ןוא ,ןדירַאי ףיוא ןרָאפמורַא טגעלפ רע .דרעפ ףיוא ןיבמ רעסיורג ַא ןעוועג

 טָאה ןעמ ןעוו וליפַא ,ןעמעש וצ טַאהעג טשינ ךיז טָאה רע עכלעוו טימ דרעפ לַאטש א

 א ןענַאטשעג זיא לַאטש םעל .קינלַאשטַאנ ןסיורג ַא דרעפ ענייז טימ ןריפ טפרַאדעג

 ןרָאי עגנוי ענייז ןיא .טרָאס ןטסעב ןופ ןענָאטעיַאפ ,ןענַאבַארַאש עטצופעג טימ עּפָאש

 רערימָאטישז רעד ןעוו .טשינ םענייק ראפ "עז אלו םק אל, תניחבב ןעוועג רע זיא

 טערקעד ַא סױרַא טיג ןוא תוריזג טימ ןדיי ףיוא טיש ,לארשי אנוש רעד ,רָאטַאנרעבוג

 טקַארטנָאק ַא טביירש ןוא םייח טמענ ,ןטשטָאּפ יד ןופ עדנערַא יד ןדיי עלַא ייב ןעמענוצוצ

 -במָאד ןייק טמוק רָאטַאנרעבוג רערימָאטישז רעד ןעוו ,לֶאמנייא .ןעמַאנ ןשייוג ַא ףיוא

 רעשטשעלושטַאמ עטעוועטנובעצ יד ןליטשוצנייא ידכ ןסעקרעשט עינטָאס א טימ ץיוװָאר

 ,ףרָאד רעייז םורַא דלַאװ ןייז ןבָארגמורַא רעטַאלפ ףַארג םעד טשינ ןזָאל עכלעוו םייוג

 םעד טימ ,עטָאּפַאק עצרַאווש עקידתבש יד ןָא טוט ,סעקַאּפש יירד םייח 'ר ןייא טנַאּפש

 רעד ןופ רענלָאק ןסייו םעד ןביוא ןופ טגיילרַאפ ,לטיה ןצרַאווש-קיצנַאלג םענעדייז

 עצרַאווש יד טמעקעצ ,לטרַאג רענעדייז רעד טימ םורַא ךיז טלטרַאג ,דמעה רערעביוז

 טריפ ןיילַא רע ןוא טנעה יד ןיא סעצייל טמענ ,סעלזָאק יד ףיוא טיירב ךיז טצעז ,דרָאב

 ,*? וטסיב רעוו; : רָאטַאנרעבוג רעד םיא טגערפ .טייקלענש סיורג טימ רָאטַאנרעבוג םעד

 םעד ,טייהכיוה רעייא ןוא {ץיװָארבמָאד ןופ דיי ַא ,יודנַאל םייח ןיב ךיא, : רע טרעפטנע

 יד :ןגָאז טשינ ןגיל ץיק ךָאד ןעמ רָאט ,רעטערטרַאפ סרסיק םעד .,רָאטַאנרעבוג

 ,לארשי אנוש רעד טָא ןוא .*1 רימ ןופ רעסעב ןכַאמ סע ןָאק רעוו ןוא עניימ זיא טשטָאּפ

 .טשטָאּפ יד ןטלַאה רעטייוו לָאז םייח 'ר זַא ,טקיליוואב טָאה ,רָאטַאנרעבוג רעד
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 ,לטעטש ןופ ןתוכרטצה עלַא ןיא טקילײטַאב ךיז םייח 'ר טָאה ,ןרָאי עטַאז יד ןיא

 יד .ןיילַא רענייא ןבילבעג רע זיא רעטלע רעד ףיוא .ןדיי-עטוג רַאּפ הבחר דיב ןבעגעג

 "טכַאנ טניפעג זיוה סיורג ןייז ןיא ןוא ןבעל ןייז ייב ךָאנ ןברָאטשעגסיוא ןענעז רעדניק

 ןבעל ןייז ןופ ףוס ןזיב ןוא ,רעזָאלמיײה רעדעי ,ןַאמערָא רעקידנעייגכרוד רעדעי רעגעל

 ..סיפ עשידרעפ ףיוא תוניבמ םיא ייב ןגערפ ןוא םייוג םיא וצ ןעמוק

 א

 ןיא ךרעב דיי ַא טפעלשעגסיורַא ןטידנַאב סרעלטיה ןבָאה סַאג רעקסרַאצ רעד ןופ

 םיא ןבָאה ייז ןוא עטָאּפַאק רעגנַאל ַא ןיא ןָאטעגנָא ,תואפ ןוא דרָאב טימ ,ןרָאי רע-60 יד

 טָאה ,הטיחש רעד ךָאנ ןיוש ,רעטעפש .סעזָאּפ ינימ לכ ןיא טריפַארגָאטָאפ ןוא ןגָאלשעג

 : ןבירשעגרעטנוא ,ןדיי םעד ןופ דליב ַא טימ גנוטייצ ַא טכַארבעג יוג ַא דלַאוו ןיא רימ

 ."טנַאה ןיא סקיב רעד טימ ןַאזיטרַאּפ רעשידיי רעטּפַאכעג ַא>

 רעינַאטסע ,רעניווטיל ,ןשיטָאל ,רעניַארקוא יד ,םיתרשמ ערעייז ןוא ןטסירעלטיה יד

 ןיא ,סנגיל רעטרעדנוה ןפַאשעג ייז ןבָאה .טולב ךָאנ קיטשרָאד ןעוועג ןענעז ,ןקַאילָאּפ ןוא

 קנופ ַא ןעוועג ץעגרע ךָאנ זיא רעמָאט ןוא .טביולגעג ןיילא רעטעּפש ןבָאה ייז עכלעוו

 -נָא ןיא טגָאמרַאפ רעוו ץעגרע טָאה רעמַאט ןוא .ןרָאװעג ןשַאלעגסיוא סע זיא ,םימחר ןופ

 ךיז ןעמ טעוו סנגיל יד טימ זַא ,טביולגעג רעטעפש ןעמ טָאה ,הפרח לסיב א בייה

 רעציזַאבטוג רענעזעוועג ַא ,רעניַארקוא ןַא טלייצרעד רעטעפש רימ טָאה ױזַא .ןשַאוונייר

 טסייו רע זַא ,שטיוועיניז ןעמָאנ ןטימ ,החפשמ ןיימ ןופ דידי א ,עבוד ףרָאד ןיא

 טָאה ,וועיק ןופ סעדנַאב סרעלטיה טגָאיעגסױרַא ןבָאה ןטעיווָאס יד ןעוו זַא ,רעכיז ףיוא

 ענרַאס ןיא ןענַאגרָא-טכַאמ עלַא ןופ גנוציז ַא ןפורעג רַאסימָאק-סטיבעג רענרַאס רעד

 ןוא ןדיי עטעגרהעגסיוא יד טימ רעבירג יד ןבָארגפיוא ןופ עגַארפ יד טלדנַאהַאב ןוא

 ןעוו ןוא .החיצר רעד ןופ ןמיס ןייק ןביילב טשינ לָאז סע ידכ ,רענייב ערעייז ןענערברַאפ

 טסייה סָאד זַא ,טגָאזעג טָאה רוטנַאדנעמָאק-סטפַאשטריװ רעד ןופ שטייד רערעטלע ןַא

 שטיוועיניז ןוא .ןעזעג טשינ ענרַאס ןיא רעמ שטייד םעד טָא ןעמ טָאה ,דרָאמ רעטלּפָאט

 וצ טמעשעג טשינ ךיז ןבָאה ייז ,ןיז עשיטניה, :ןבעגעגוצ רימ טימ ךערּפשעג ןיא טָאה

 ,רָאנ ."הטיחש רעד רַאפ ןובשח ןענָאמ טעװ טלעוו יד זַא ,טַאהעג ארומ ןוא ןדרָאמ

 טשינ ךיוא ןוא ךאלמ טשינ ןוא ןטש טשינ ,דש טשינ ןוא שטנעמ טשינ ...רעדייל ,רעדייל

 .ןובשח םעד ןרעדָאפ ןיילַא לוכיבכ

 4 תשרי םגו תחצרה

 ענעסקַאװַאב .רעצעלפ עטסיוו יד ןשיווצ םורַא עקנָאלב ךיא יוו געט רָאּפ ַא ןיוש
 יד ןגעוו ךיז ןָאמרעד ןוא עלעקניוו ןדעי םעל ּפָא ךיז לעטש ךיא .סעקלכעטש טימ

 יש ןופ ןרָאי קילדנעצ ןטשרע ןיא רעטרע יד ףיוא טניווועג ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ

 טקינייפרַאּפ ןענעז ןוא ןרָאי עטצעל יד ןיא ד טניווועג ןבָאה עכלעוו יד ןוא ןבעל

 ךיז וצ ןגָארטעגרעבירַא ייז ןוא רעזייה יד ןעמונעגרעדנַאנופ ןבָאה םייוג יד .ןרָאוועג
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 טָא .תורצוא ענעטלַאהַאב טכוזעג ןוא רעצעלפ יד ןבָארגעצ ןבָאה ייז .ןפיוה ערעייז ןיא

 ייז ןבָאה סָאוו, : השק זיא רימ ןוא ,ץַאלּפ םענעבָארגעצ סלוזגיר םהרבא םעל ךיא ייטש

 ,הלאש יד ריא גערפיכ ןוא עיוג ערעטלע ןַא ךרודא טייג ,*7 ץַאלּפ סנצבק ןפיוא טכוזעג ָאד

 טָאה דיי רעטסמערָא רעד זַא :ןגָאז *סעדיול, .*ילַאקוש ַאטָאלָאז ,ישָארכ, :יז טגָאז

 ,דלָאג טַאהעג

 םעד -- ,דיי םענעבילבעג-ןבעל םעד גָאט ןדעי ךיא ןגעגַאב תוברוח יד ןשיווצ

 עקידרעייפ טימ רעבָא ,םינפ ןטרענייטשרַאפ ןוא ןלופרעצ ןייז טימ ,ןַאמיינ סחנפ ,ןַאזיטרַאּפ

 רע חצור ַארַאפ סָאװ ןוא רעוו ןיירַא רע טגָאז ייז ןופ ןדעי .ןרָאצ טימ ןצירפש סָאװ ןגיוא

 ןוא ,וד, : רע טגָאז רימ וצ ןוא .םישעמ ענייז טיול םיא טמוק'ס הילת ַארַאֿפ סָאװ ןוא זיא

 רעביא טזָאל ןוא ,קילגמוא רעייא ןופ ,םינדחפ ,ריא טפיולטנַא סָאװ ,וד יוו עכלעזַא ךָאנ

 ָאט ,ןייז ןקתמ סעפע טלעוו רעטיירב רעד ןיא ףרַאד ןעמ ביוא ? רקפה ףיוא םישודק עלַא

 ןכַאמ ןוא טרָא ןפיוא ָאד ןביילב -- זיא טעברַא עשידיי רעזדנוא .ןכַאמ ערעדנַא סע ןלָאז

 וצ ןַאמכָאה םייח טימ רע טייג טָא .ןובשה ךָאנ טכוז רע ןוא ."רעדרעמ יד טימ ןובשח א

 עקסרַאצ יד ןפורעג ךיוא ךיז טָאה יז .ןעמענ ךס א טַאהעג לָאמַא טָאה עכלעוו סָאג רעד

 סענישטדַאלקַאז קישאש ,יוג ַא טגײלרַאפ ץַאלּפ ןשידיי א ףיוא יוו טרָאד ןעעז ייז .סַאג

 : טגָאז סחנפ ןוא וצ םיא וצ עדייב ןעייג .טרָא םעד ףיוא בוטש ַא ןעיוב ןבייהנָא ליוו ןוא

 ! ןיינ ? שרוי ַא ןייז ךיוא וטסליוו ,טקיטשרעד וטסָאה תיבה-לעב םעד ,חצור ,רימ גָאז

 בוטש ןייק ָאד טסעוו ,טולב שיטניה וד ,רעדרעמ ,וד ןוא ,ןאמיינ סחנפ זיא ןעמָאנ ןיימ

 ,ךיז ייב ןיוש רע טסייוו ,ןיירַא ןגיוא יד ןיא ןסחנפ קוק ַא טוט יוג רעד ןעוו .ןעיוב טשינ

 טשינ ךיז טקיּורַאב סחנפ רעבָא .ןעיוב טשינ בוטש ןייק ןיוש רע טעוו ץַאלּפ ןפיוא ָאד זַא

 ,סעקינשַאּפערָאה ןוא םינצבק זיולב טבעלעג ןבָאה סַאג רעד ןיא, :יוג םוצ טגָאז ןוא

 רעטסוש רעד בייל-ןנח תעל-תעמ ןיא העש ןצרעפ טָאה ָאד .טרעגנוהעג ןבָאה עכלעוו ,ןדיי

 זעלוואפ טלעג ןָא ןבעגעגּפָא ןוא טסאלאוו רעציװָארבמָאד ץנַאג רַאפ לוויטש טיינעג

 ענייד ןוא וד .טלעג ןייז טנָאמעג ייז ייב רָאי יירד רעהכַאנ ןוא ,ןיציר רעדָא ,ןענַאוויא

 ."?ןענשרי טציא ייז וטסליוו ,טכַארבעגמוא רעדניק ענייז טימ ןבייל-ןנח ןבָאה רעדירב

 .רעדרעמ יד ןידל ןעגנערב ץיװָארבמָאד ןיא ןבילבעג זיא ןאמיינ סחנפ ןוא

 םייחה"תיב ןטלַא ןוא תורבקה"תיב םעיינ ןפיוא

 עדייב רימ ןוא ,ןַאמכָאה םייח ,ןייפ ןוא קילגמוא ןופ ףתוש ןיימ ,רבח ןיימ םענ ךיא

 ענעסָאשרעד יד ןופ םירבק עשירפ עלַא .תורבקה-תיב םעיינ םוצ תובָא-רבק ףיוא ןעייג

 ןענעז ייז .םיוצ טייז רענעי ןופ -- תורבקה-תיב ןופ חטש ןרעסיוא ןענעז ,םישודק

 -תיב ןטלַא םוצ וצ רימ ןעמוק טרָאד ןופ .ןרָאק טימ טייזרַאפ -- דלעפ סָאד ןוא טרעקַאעצ

 רעד ןוא ןעמונעגּפָארַא גנַאל ןיוש ןענעז ךעלביטש ןוא תובצמ עלַא ןוא םיוצ רעד .םייחה

 ַא זיא טָא .םורא ךיז ןרעגלַאוו רענייב עקניסייוו .ןבָארגעצ זיא םייחה-תיב רעצנַאג

 זערונ טייוו טשינ .ןשטנעמ ןגנוי א ןופ ּפָאק ַא זיא סע זַא ,תודע ןגָאז רענייצ יד .פערעשט

 םוצ ןעמוקוצ ייז ןלעוו דלַאב .דרע ןיא פעק ערעייז רעדניק טכַא עריא טימ עטריזח ַא

 םענעפַא ןיא ןיירַא םיא גייל ןוא פערעשט םעד ךיא ּפַאכ ,רעטלסיירטעגפיוא ןַא .פערעשט
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 ןָא זיא דלעפ עקילייה עצנַאג סָאד : דליב ךעלרעדיוש ַא עז ןוא קוק ַא ביג ךיא .בורג

 טנגער סע ןעוו אמתסמ זא ,טכַארט ךיא .ןלַאפעגנייא ןענעז םירבק עלַא .לביטש ןייא

 ,ץרַאה םייב שזַא טדיינש סע .רעסַאװ טימ טליפעגנָא םירבק יד ןרעוו

 זיא לרעיומ סאד .ןוז ןייז ןוא ןייד עיציא 'ר ןופ רבק ןטלּפָאט םייב ךיא ייטש טָא

 ןיא לייוו ,טנעקעג טוג ךיא בָאה טרָא סָאד .ןבילבעג זיא -- טנעמַאדנופ רעד .ָאטשינ

 רעד ,בר רעציװַארבמַאד רעטשרע רעד ,ןדייזזרעטלע ןיימ ןופ טרָא סָאד זיא תונכש

 ,ןעלדנייש עמומ ןיימ םולח-וצ ןעמוקעג רע זיא רבק ןיא ןגיל רָאי 90 ךָאנ .ןתנ רדנס ןייד

 ןגער ןופ סַאנ ןענעז םיכירכת עניימ, :טגָאזעג ריא ןוא ,לקינייא ןַא סנייז ןופ רונש ַא

 טכַאמעג ןוא ךעלקינייא יד ןבילקעגעמַאזוצ ךיז ןבָאה .*ךַאד ַא טימ בוטש א רימ טכַאמ

 -רעטלע ןיימ ,טרָא םעד ףיוא ךיא ייטש טציא .רבק סנדייז-רעטלע םעד רעביא ךַאד ַא

 ןָא ,םירבק ענעלַאפעגנייא ייווצ ךָאנ ,ןבענרעד ןוא ךאד א ןָא רעדיוו ןיוש זיא עדייז

 רעד -- טגערפעג ןצרַאה ןיא ךיא בָאה -- םולח וצ טשינ ייז ןעמוק סָאװרַאפ .ךעלכעד

 ענעבָארגעצ יד ןופ גנומעשרַאפ יד טשינ ןענָאמ ןוא טלעוו רעקידתועשר רעכעלרעדרעמ

 טלעוו עקידתועשר יד טנייה זיב זיא סָאװרַאפ ? ןטניוו עזייב רַאפ עטיירפשעצ ,רענייב

 ? סָאװרַאפ ?טולב ןשידיי םענעסָאגרַאפ ןופ םי ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד טשינ

 רעטכָאט ַא ױזַא יוו טנָאמרעד ךימ ךיא בָאה ,תורבקה תיב ןטרעטשעצ ןפיוא קידנעייטש

 טבעל יז זַא ,ןעמאמ רענעברַאטשעג ריא ןלייצרעד תורבקה-תיב ןפיוא ןייג טגעלפ

 יד יוו ןעזעג שוריפב יז טָאה הבשחמב ןוא .הסנרפ ָאד זיא סע זַא ,ןַאמ ריא טימ םולשב

 ךָאד ןעמ זיא ,רעצ טַאהעג טָאה ןעמ זַא ןוא .תחנ ןופ טלעווק ,רבק ןיא קידנגיל ,עמַאמ

 טגעלפ ןעמ ןוא םיבורק ענעברָאטשרַאפ טימ ןהנעטנייא ,םייחה-תיב ןפיוא ןעגנַאגעג ךיילג

 ןעגנַאלרַאפ ןייג ךיז טביילק ןוא רעצמ ךיז זיא ,רבק ןיא קידנגיל ,עדייז רעד יוו ןליפ

 םערָאװ ,רַאּפשנָא ןַא טַאהעג ןדיי ןבָאה הרצ-תע ןַא ןיא .דובכה אסכ םייב דסחה תדימ

 ןיילַא ךיא ! תובָא תוכז טימ לופ ךָאד זיא םייחה-תיב רעצנַאג רעד ? טייקיניילק א סעפע

 ןיוש זיא סע ןוא םייחה-תיב ןטלַא ןפיוא תמ ַא טכַארבעג טָאה ןעמ יוו ןעזעג לָאמַא בָאה

 ןבעגעג ,שמש-לביטש רעד םהרבא טָאה ,רבק ַא ןבָארג וצ ףיוא טרָא ןייק ןעוועג טשינ

 ראפ טרָא טכַאמ ןוא ןעמַאזוצ ךיז טקור ,רזוג רימ ןענעז םייחה לכ םשב, :יירשעג א

 ףיונוצ ןביילק םיתמ רעטרעדנוה יוו שממ טעמכ עז ךיא ןוא ."ןתנ רדנס ברה תב היח

 סנּפָאקוצ רעייז ןופ דמַאז ךעלעשיק יד ךיז טימ ןעמענ ןוא ןעלטיק ערעייז םירבק יד ןיא

 טעז, :ףיורעד טגָאז םהרבא 'ר ןוא .טרָא ןַא ךָאנ יירפ טרעוו'ס זיב ףיונוצ ךיז ןקור ןוא

 םעל זַא ,ךעלגעמ טשינרָאג זיא סע ןוא ָאד טגיל רעגיווש סעלהיח יוו רַאי 38 ןיוש ,רָאנ

 טסערּפעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה תוינקדצ עקילייה יד זַא ,הארנכ .טרָא יירפ א ןייז לָאז ריא

 ."רעגיווש ריא םעל ןגיל לָאז יז זא ,רונש רעד רַאפ טרָא ןא טכַאמעג זוא

 ,םיקידצ טורעג ןבָאה סע ןכלעוו ןיא להוא ןַא ןענאטשעג זיא עלעגרעב םעד ףיוא אד

 רדנס 'ר ברה :םינבר יד ןעור טרָאד .םיא וצ ןייג עלַא ןגעלפ באב-העשת ןוא םילבוקמ

 ? ןגיוושעג ריא טָאה סָאוורַאפ .הכרבל םיקידצ רכז ,בקעי 'ר ברה ,עיציא 'ר ברה ,ןתנ

 ןעמוקעג טשינ ,עלעבַא 'ר בר רעגנוי רעד ןוא עיצמוחנ 'ר ,בר רעטלַא רעד ןענעז

 םעד ףיוא טעמכ ,טנווָא ןטצעל ןיא עיצמוחנ 'ר ךָאד טָאה 1 רַאפעג ןסיורג ןגעוו ןגָאזנָא
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 טגָאזעג ,המילש הנומאב ןעוועג ללפתמ ,רוביצב בירעמ טנװַאדעג ,ענרַאס ןיא רבק םענעפָא

 .."? ברחו רבד ביוא ונילעמ רסהו ,ונידעב ןגהו, רעטרעוו יד תובהלתה ַאזַא טימ

 א

 ןוא ןסַאג עמַאזנייא עריא טימ -- ץיװָארבמָאד טימ טנגעזעג ךיז ךיא בָאה ױזַא טָא

 םעד ןורכז ןיימ ןיא טצירקעגנייא ןוא המשנ ןיימ ןיא טפאזעגנייא בָאה'כ ,רעזייה עטסופ

 ,סעניאור ןשיווצ ןענַאטשעג טכענ-ןוא-געט ןיב'כ .םוקמוא ןוא ןברוח ןופ ןייפ ןוא ליורג

 עניימ ןרילָארטנָאק וצ ןעוועג חוכב טשינ ןוא ,ןזָארג עדליוו ןוא רענרעד טימ ענעסקַאוואב

 םעד ןעמיוצ טנָאקעג טשינ ךיוא רעבָא תונובשח ןייק טכַאמעג טשינ בָאה'כ .ןעקנַאדעג

 ןוא ,גנוקעלּפטנַא רעקיליורג רעד ןופ קילבנָא ןיא טרענייטשרַאפ ןענַאטשעג ןיב'כ .ןוצר

 ,ןרעוו ןכָארבעצ ןלָאז ןעלמיה עלַא זַא ,טעבעג קיליורג א טעשטּפעשעג ןבָאה ןפיל עניימ

 ןטימ ןלָאז רעזייה סנעמעלַא זַא ,ןרעוו ןסקָאװרַאפ זָארגדליװ טימ לָאז דרע עצנַאג יד זַא

 ,ןטעבעג בָאה'כ .בורג-ןעגנַאלש ַא יוו רעמ טשינ זיא טלעוו יד לייוו ,ןרעוו ןגָארטרַאפ טניוו

 זיא סע יוו יוזַא ,רענייב טימ רעבירג עלופ ןרעוו ךיוא ןלָאז ,ןעגנַאלש עלַא יד טָא ןופ זַא

 ,ןרָאי-רעלטיה עקירעיורט יד ןיא ,רעדניק ןוא סעמַאמ ,סעטַאט עשידיי ןופ ןרָאװעג

 :ןרעפטנע םיא ךיא לעוו -- ? ןכתיה :עגַארפ יד ןלעטש רימ טעוו רעצעמע ביוא ןוא

 ,"!יבואכמכ בואכמ שי םא טבהו האר;

 ;ַאיסא ,הרובד ,השמ ץרַאװש :(סטכער ןופ) ץיװָארבמָאד ןופ תוברוח יד ףיוא ענעבילברַאפ יד

 ;עינָאס ץרַאװש ; ףסוי קינעשטעּפ ; עיניפ ןוא הווח ךוטצרַאווש ;עקרעב ןוא דיוד ןייטשלרעפ

 ןופ ךעלקינייא יד ןוא ַאטרַאמ ,עשוהי ץרַאװש ; אטיא ןַאלּפַאק ; הרפש ןוא עשוהי ,לאיחי ןַאמשיפ

 .עיסע קיטסַאה ,עינַאפ ןאמשיפ ; האל ַאליברעט ;השמ ץרַאװש



 תופסות

 ןלאירעטאמ:באגוצ

 (833--775 םידומע;

 דומיעה רחאל תכרעמל עיגה (םימולצתו תומישר) ןאכ סנוכמש רמוחה

 ,םימדוקה םיקלחה 4 לש

 ןסָאלפעגניירַא ןענעז (סעיפַארגָאטָאפ ןוא ןעגנולדנַאהּפָא) ןלַאירעטַאמ עטכַארבעג ָאד יד

 .ןלייט 4 עקידרעירפ יד ןלעטשסיוא ןכָאנ עיצקַאדער רעד ןיא

 טלַאהניא -- ןכותה

 778-777 . . . . 1957 תנשב הציבורבמוד / ןמשיפ עשוהי

 טשינ ןרָאט סָאװ ןטקַאפ עקינייא ךָאנ / ןייטשלעגייפ קחצי

 809-779 | ןרעוו ןסעגרַאפ

 812-810 םירבק יד ייב ןדיי טימ יודיוו טגָאז יבר רעד / רעגנוא השנמ

 ריא ןוא עקשינ-המחנ עבָאב ןיימ / לעקנערפ םהרבא

 816-815 החּפשמ

 סקַאּפװָאק , טימ רָאי יירד עגרַאק / (רעטסא) ןאמרַאב עינעמ

 818--817 ?עינעינידעיָאס

 821-819 ., קיטיײװ ןוא םַאטשּפָא ןיימ ףיוא קילב א / ןאמצארק דוד

 824-823/ 2... . . . !ייח ךיימדב / ןייטשלרעּפ ףסוי

 (ךַארכיֹוה) ןָאמָאלָאס עילימַאפ יד / (ךַארכיוה) ןָאמָאלָאס קחצי

 828--826  עדַאנַאק ןיא

 833-829 2. . . . . ןַאמרעביל םייח ןופ קנעדנָא םוצ / * ,*
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 ָאד עטעוועט ַארעגּפָא

 הציבורבמוד-ילוצינ

 -"רעדורב םייב רעציווַארבמ

 ינראסב םיחא
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 שב הציבור
 ועיגהו 1957 לירפאב 26 םויב הציבורבמוד תא ובזע ותחפשמ"ינבו תאזה המישרה רבחמ

: 

  תפרצמה

 לש להנמהש ,יל עדונ יכ ,הנבורב יתדובע-םוקממ הציבורבמודל יתאב 1947 תנשב

 תודדובה תוביצמה תא םשמ איצוהל שדחה תורבקה תיבל תולגע חלש ךומסה זוחלוקה

 ריעה-שארל ונכלה סעבעב לביילו יחאו ינא .זוחלוקב ןסחמל דוסי תחנה יכרצל ,וראשנש

 ורזחוי אל םאב יכ ,ונרהזהו וניבורק לש םירבקה לעמ תובצמה תא וחקלש .הנולתב

 רחאל ,ןכא .ירצונה תורבקה-תיבבש תובצמה תא סורהנ ונדצמ ונא ןמוקמל תובצמה

 .םימדוקה ןהיתומוקמב וחנוה אל ךא ,תורבקה-תיבל תובצמה ורזחוה ,הלא םירבד

 םש עורזל ידכב שדחה תורבקה-תיב חטש תא שורחל םיניארקואה וליחתה ךכ רחא

 -ביבס הלעת ונרפח הדובע-רכש ולביקש םירכיא-ינב םע דחיו ףסכ תצק ונפסא .האובת

 .חטשה תשירח תא ונקספיה ךכו ,המדא-לג ןיעכ ונישעו ביבס

 ,"היצקא;ה ירחא ופטחנש םישנא לש םיינומה םירבק םנשי ל"נה תורבקה תיבב

 ואלמתנש דע ולא םירבקל םיקרוזו םיגרוה ויה םתוא -- תודשבו תורעיב םיטטושמ םהשכ

 ללב

 המקוהו ,ןודנה תורבקה-תיבב רבקינ ,רורחישה רחאל רטפינש ןאמיינ םהרבא לש דלי

 םידז ידיב הבצמה הסרהנ םויה תרחמל ךא ,הבצמ ורבק לע

 לע וליאו ,םימותי"תיבל וכפה ןשיה תורבקה-תיב דילש *טסולווו,ה לש םינינבה

 .םיריזחל רידו םיסוסל תוורוא ,ץחרמ-תיב ,הסבכמ :ומיקה ומצע תורבקה-תיב לש חטשה

 .לילכ םלענו קחמנ ןשיה תורבקה-תיב

 םש ,"םילעופ"-ןועמ,ל ךפה לודגה שרדמה-תיב .עונלוקל ךפהנ לודגה תסנכה-תיב

 "לביטש רעקסירט,ה .הז דרשמב םידבועל הדעסמו הביבסב תורעיה-יקסעל דרשמה םג

 -- "לביטש עקסרעירוק,הו "לביטש רענילאטס,ה .תונוכמ ןוקיתל הכאלמ-תיבל הכפה

 .דוע םניאו וסרהנ

 תותבשב יתיבב סנכתהל הטילפה-תיראש לכ ונגהנ תונושארה 507-ה תונשב דוע

 דע ךשמנ הז רבד .(הרותדרפס ונינק הרטסואב ןואיזומהמ) אתווצב ונללפתהו םיגחבו

 ונלש ןיינמהו הנבורב תסנכה-תיבל הרותה-רפס תא יתרבעה זא ,ןיינעב הריקח הליחתהש

 .לטוב

 ,לדנַאמ ןב סחנפ ןאמיינ :םש ויה דוע -- 1957 תנשב הציבורבמוד תא יתבזע רשאכ

 ; ותשאו דיוד ןב השמ ץרָאווש ; דליו ותשא ,םהרבא ןאמיינ ; םידלי ינשו (האפור) ותשא

 (הסידואמ) הלעב ,השמ תב איסיטס ץרָאווש ;םידלי ינשו ותשא ,השמ ןב הדוהי ץרָאווש

 רזוע ןַאמלעדנעג ;םידלי ינשו ותשא ,(שטיניטילמ) השמ יקסוואקנאמ ;םידלי ינשו

 .תיחרזמה הניארקואמ הרייעל ועיגהש תוחפשמ יתש ;םידלי ינשו ותשא ,(הנטיקארמ)

 ..1957 תנשב הציבורבמוד התארנ הככ

 ךדד
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 : (1943) קסווָאלדרעװס ןיא םיטילפ רעציווַארבמָאד

 ,לזנעג הקבר ,לזנעג השמ ,רעגיה באז ,ָאטָאלָאז דוד ,ןַאמפיוק לאינד ,רעלדנעט םהרבא : סטכער ןופ

 אנווָאלָאג םייח ,שמש ריאמ-השמ ,זַאגור ףסוי ,רענשזריק השמ ,רַאילָאטס יבצ ,רעכַאמלטנַאמ םהרבא

 .אנווָאלָאג םוחנ ,לזנעג םולש
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 ןיטשלעגייפ קחצי'

 ןרעוו ןסעגראפ טשינ ןראט סאוו ןטקאפ עקינייא ךאנ

 לטעטש ןיא ןשטנעמ ןגעוו .א

 לטעטש ןיא ןשטנעמ עקרַאטש ןוא עטכעלש ,עטוג

 סָאװ ,ןטלַאטשעג ענייש יד ןגיוא עניימ רַאפ ףיוא ןענייש ןורכז ןטלּפענרַאפ ןופ

 שרעדנַא ןא ןוא ,טנַאוו-חרזמ ןופ ,ןָא-ביוא םעד ןופ ,ץרַאה ןיימ וצ ייז ןעמוק לָאמַא

 ,ריט םייב ךעלקנעב עטצעל יד ןופ ,ןוויוא ןבעל ןופ ,רעמעלעב ןרעטנוא ןופ אקווד לָאמ

 טשינ ןענעז'ס רעצרעה סנעמעוו ,תוריד עקידתובחר ןופ עקימַאטשּפָא ייז ןשיווצ ןעוועג

 ,עכלעזַא ןעוועג .ןטייווצ ןרַאפ ןפָא ןוא םערַאוו דימת ןעוועג ןוא ןרָאװעג טצלַאמשרַאפ

 ,ןביוש ענעכָארבעגסױא טימ .ךעלרעמיצ עקנינָאמיציפ ןיא טעווַאכעגסיוא ךיז ןבָאה סָאוו

 ןסַאנ טימ עטקעדַאב טנעוו ןשיווצ ,עציניָאמָאּפ ןוא ריט םייב ,ןטַאטשרַאוודרעטסוש ןבעל

 זעוועג .ןטסיירט ןוא ןטעלג סָאװ ,עכעלביל ןוא עקיטכיל ןגיוא טימ רעבָא ,תולד

 ערעייז רַאפ ךלימ ןבָאה ךיוא ןלָאז עקירעגנוה סעמַאמ זַא ,ליפ ןעוט סָאוו ,עטאז סעמאמ

 בלַאה א טימ עטלגנירעגמורַא ,עטצרַאמשרַאפ סעמַאמ ךיוא ןעוועג ,רעדניק-גיוז

 רעטרעוו-טסיירט ןוא ןקוק עדלימ טַאהעג ןבָאה ,סעמַאמ יד טָא אקווד ,ךעלרעדניק ץוט

 .סעמַאמ לרוג ןופ ענעגָאלשעג רעמ ךָאנ רַאפ

 םענעגייא ןופ ןבָאה ןשטנעמ עביל עטוג יד טָא יוזַא יוו ָאטעג ןיא ןעזעג בָאהיכ

 ךיוא סָאד ןבָאה סָאוו ,עקינעי יד ןבעגעג ןוא לציפ א ןסירעגּפָא טיורב לקיטש ןראד

 "עג ,ריט וצ ריט ןופ ןעגנַאגעג ָאטעג ןיא ןענעז סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג .טַאהעג טשינ

 ןַא טזָאלעגרעביא השעמ תעב ןוא הלפמ יד ןבָאה דלַאב טָא טעוו רעלטיה זַא ,טסיירט

 .עצילָאּפ ןפיוא רעקוצ לקיטש ַא רעדָא טיורב ןקורט ץעיארקוא

 זיא ,ייז ןיא עטכעלש סָאד ,לטעטש ןיא ןשטנעמ עטכעלש ןעוועג ךיוא ןענעז'ס ,עי

 "םי תעירקכ ןעוועג זיא הסנרפ ןכַאמ .ןבעל-תולג ןופ אצוי-לעופ ַא ןעוועג ללכ ךרדב

 עכלעזַא ןיא ,טלעפעג טשינ ןבָאה רעבָאהטכאמ יד ןופ םילוזלז ןוא ןעגנוגלַאפרַאפ ,ףוס

 .טכעלש ןרעוו ךיוא עטוג ןענעק ןעגנוגנידַאב

 ןענעז עכלעזַא .לטעטש ןיא ןליוו ןקרַאטש רָאג ַא טימ ןשטנעמ ןעוועג ןענעז'ס
 םעד .סעפורג עטלוב עכעלטע ןיא טלייטעג ךיז ןבָאה ייז ,רעבָא ,ןטכיש עלַא ןיא ןעוועג

 ףיוא ןעגנואיושנָא עכעלנעזרעפ ערעייז ןפרַאוונָא טלָאװעג עלַא יד ןבָאה ,קידנגָאז תמא

 ..טקריוועג טָאה העפשה רעייז ןעוודווו ןוא רעוו-יוו -- רעבָא ,ןעמעלַא

 סָאד ןעמונעגמורַא ןבָאה ןוא םישרדמ-יתב יד ןיא סרעריפ יד ןעוועג ןענעז עקינייא

 ,תונזח ,םישמש ,תואבג ,אשידק-הרבח ,הטיחש ,תונבר טימ ןדנובעג ךיז טַאהיס סָאװ

 "עג ,שפנ-תריסמ טימ ןוא -- םימש-תארי טימ שממ ןָאטעג סע ןבָאה ליפ .וו"ַאא ךוניח
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 ןייטשלעגייפ קחצי 0

 רעייז ןופ ךשמה רַאפ ,ךוניח רעייז ראפ ,הליפת-תיב רעייז ראפ ,ןיבר רעייז ראפ טפמעק

 ..ןטניוו עיינ רַאפ דחפ ןוא ,טייקשידיי

 -ישאר יד ,ןעגנואיושנֶצ ןוא ןעעדיא עיינ ןופ רעגערט יד ןעוועג ןענעז ערעדנַא

 סעיצקַארפ עשיטסינויצ עלַא טַאהעג רימ ןבָאה טייקיטעט רעייז קנַאד ַא סָאוו ,םירבדמה

 .םימרז ערעדנַא ענעדישרַאפ ןוא ןטסילַאיצֶאס עקניל-לַאקידַאר ןוא "דנוב , םעד ךיוא יוו

 לטעטש ןיא זדנוא ייב .ערעקרַאטש ךָאנ ןוא ערעקרַאטש ,עקרַאטש ןעוועג ןענעז ָאד

 ןוא טייצ ליפ ןעגנולשעגנייא ןבָאה םינינע עשלהק יד ,"ןפָאלשעג טשינ, ןעמ טָאה

 ערעייז טקידייטראפ קידרעפייא ןבָאה םירבדמה-ישאר יד .טלַאהניא ליפ טכַארבעגניירַא

 .תונקסע ןוא ןסיוו רַאפ גנַארד םעד טכַארבעגנײרַא םורָא ױזַא ןוא ןעגנואיושנַא

 -ןילראק ,קסירט ,ענזערעב) סעווטסייבר יירד יד ןופ םידיסח ערעטלע יד ךיוא

 -פיוא ןוא תוטיש ערעייז טניישַאב ןוא ןטכיולַאב טייהנגעלעג רעדעי ייב ןבָאה (ןילָאטס

 .הטיש רעדעי ןופ דוי לש וצוק םעד טרעלקעג

 לייוו ,גנארד-םערוטש רעציװָארבמָאד ןופ רוקמ רעד זיא וו ,ןגָאז וצ רעווש זיא'ס

 ןיא טעטילַאטיוו ןזיוועגסיורַא ןדיי רעציווַארבמָאד ןיוש ןבָאה קירוצ תורוד ליפ טימ

 טפמעקעג וויטקַא ןבָאה טיילעגנוי רעציװָארבמָאד .טסעמרַאפ ןסיורג ןופ ןשינעלגנַארעג

 .1918 רָאי ןופ עדנע ןיא ,קילבוּפער-סקלָאפ רעקידנעטשבלעז רעציװָארבמָאד רעד ראפ

 "אס-ןיימעגלַא רעד טימ קילבופער רעקיזָאד רעד ןופ סוגנעמַאזוצ ןקידרעטעפש םייב

 :ןעוועג הלודגל הלוע לטעטש ןופ עכעלטנגוי רעקילדנעצ ןענעז ,קילבוּפער רעשיטעיוו

 ;ןילרעב ןיא עדַאסַאבמא רעשיטעיווַאס רעד ןיא טאמָאלּפיד ַא ןעוועג זיא ןוז סעינַאט םייח

 זיא קַאדַאמ ; טעטיסרעווינוא רעװקסָאמ ןיא רָאטקער ןעוועג זיא ןוז סעלעטע הילדג

 עשיטעיווָאס ןעוועג ןענעז ןיוועל ןוא קירטעפש ; .ד.וו.ק.נ ןיא רעטמַאַאב רעכיוה ַא ןעוועג

 ןוא ,רערַאפשרעטנוא ןַא סיקצָארט ןעוועג זיא ,ןוז סנַאמצארק לציא ; סרעגַאז-העד

 ,..טכיירגרעד ראפרעד םיא טָאה טנַאה סנילַאטס

 ןופ עינַאטסװָאּפ רעשיליופ רעד ןיא וויטקַא רָאג ןעוועג ןענעז ןדיי רעציװָארבמַאד

 ,1905 ןיא עיצולָאװער רענעלַאפעגכרוד רעד ןופ רעפמעק ,רָאי 1863 ןוא רָאא 1

 םייב תוחמש-ילעב עסיורג ןוא ,1919 רָאי ןיא יימרַא רעשיליופ רעד ןיא עקיליוויירפ

 .1939 רָאי ןיא ןטעיווָאס יד ןופ שרָאמניירַא

 -לארטנעצ עשיטסינויצ יד ןיא ןטָארטרַאפ ןעוועג ןענעז םירוחב רעציווַארבמָאד

 -אזיטראפ עשירעפמעק ןעוועג ןענעז ןדיי רעציווַארבמָאד .תולג ןטצעל ןופ ןצנַאטסניא

 .ש"מי ןרעלטיה ןגעק ףמַאק-דלַאװ ןיא רענ

 תעב םידיסח-םידגנתמ ןופ לגנארעג ןיא וויטקַא ןעוועג ןענעז רעציווַארבמָאד

 -שזערעב לסָאי .תודיסח רעיסעלָאּפ עטשרע רענילרַאק ןגעק העפשה סנואג רענליוו םעד

 בר רעקסניפ ןגעק עינַאּפמַאק רעד ןופ רעריפ רעד ןעוועג זיא ,עדייז סנדייז ןיימ ,רענ

 ליוויזדַאר שזַאינק םייב ,ץיווָארבמָאד ןופ רעטַאילפ ףארג םייב תונלדתש ךרוד .רודגיבַא

 טקינייאראפ ךיז ןבָאה ,ןיבָאלז ןופ שזַאינק םייב ןוא ,ןילָאטס ןבעל שטיוועקנַאמ ןופ

 ןופ טפַאשרעריפנָא רעד רעטנוא ,ךעלטעטש יירד יד טָא ןופ רעלדניבראפ עשידיסח יד



 לטעטש ןיא ןשטנעמ ןגעוו

 ןבָאה ייז .שידיסח ןרָאװעג דיגמ רעשטירזעמ ימיב עטשרע יד זיא סָאוו ,ץיווָארבמָאד

 דֶאּפ ץנַאג ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ ,תונבר רעקסניפ סָאד ןרודגיבא 'ר ייב ןעמונעגוצ

 סע יּוו יוזַא ןרודגיבא 'ר ןופ הדירי רעד וצ טכַארבעג טָאה סָאד .גורקַא רעיסעל

 תנש) *תודיסחה רפס, ןייז ןיא אנהכ םהרבא רעקירָאטסיה רעשידיסח רעד טנכייצ

 .(ב"פרת

 דאטשעג ןענעז םינינע עשלהק ייב ןוא ןבעל ןכעלטפאשטריוו ןופ ץיפש ןיא ךיוא

 ןרוטַאנ עקרַאטש יד ןבָאה רוד רעזדנוא ןיא הפירש רעד ךָאנ .ןרוטַאנ עקרַאטש ןענ

 ,סעיצוטיטסניא-ךוניח יד ,הווקמ יד ,לוש עסיורג יד ,םישרדמ-יתב יד טיובעגפָא ךיג

 דעומה-לוח ןדעי ןליפַא .וו"ַאא טרָא ןקילייה םעיינ ןרַאפ חטש ַא טפיוקעג ,קנעב ןפַאשעג

 טריפעגכרודַא זיא ,תומהב עשידיי יד רַאפ םייוג יד ייב עשַאפ יד ןעגניד סָאד ,חספ

 .לטעטש ןיא ןרוטאנ ערעקרַאטש יד ןופ ןרָאװעג

 עקימורַא יד ןיא יוו רעגנירג ןעוועג רעגנוה רעד זדנוא ייב זיא ָאטעג ןיא ךיוא

 שארב טלעטשעג ךיז ןבָאה סָאוו ןרוטַאנ עקרַאטש טימ ןשטנעמ יד קנַאד א ,ךעלטעטש

 .עקירעגנוה יד טיורב טימ ןגרָאזַאב -- ,עיצקַא רעד ןופ

 לטעטש ןיא רעלטסניק

 רעבָא ,טסנוק עטכעלש רעדָא עטוג ןגעוו גנוצַאשּפָא ןא ןבעג וצ טשינ טכַארט ךיא

 ןעוועג זיא לוש רעסיורג רעטנערבעגּפָא רעטלַא רעד ןיא זַא ,ןביירשרַאפ ָאד ליוו ךיא

 ןיא .קיטש-טסנוק א סלַא ןרעדנווואב ןגעלפ םיניבמ סָאװ ,שדוק-ןורַא רעטצינשעג ַא

 ,סענאמ ןוז ןוא סעלק דוד-ריאמ םיבשות רעציװָארבמָאד יד ןבָאה לוש רעטיובעגפָא רעד

 "ולב ןופ שימעג ַא ,טיפוס ןופ ךיוה רעד זיב דרע רעד ןופ שדוק-ןורָא ןא טצינשעגסיוא

 ןיא עטנָאמרעד ןפָאוו ךיוא יוו ,ןטנעמורטסניא-ליפש ערעדנַא ןוא תורצוצח ,תויח ,ןעמ

 ראפ םילכיה ענייש עטצינשעג ןעוועג ןענעז ,הליפת-יתב ערענעלק יד ןיא ךיוא .םיליהת

 .טנייה זיב טנָאמרעד הטילפה תיראש רעציװָארבמָאד יד סָאװ ,תורות עקילייה יד

 ןעמ טגעלפ ,ןוז סנטקה לאומש יר דמלמ-יקדרד ןיימ ייב ,ןרָאי-רעדניק עניימ ןיא

 רבה רוש ןופ המחלמ יד :ןעגנוצופאב ענעדישרַאפ תועובש ףיוא ןענכייצ ןוא ןלָאמ

 ןוא סחרזמ ינימ לכ ךיוא יוו ,יניס רה ןופ דמעמ רעד ,םירצמ תאיצי ,ןתיול ןטימ

 .ו"ַאא ,ןטרעפמעל ןוא ןבייל ,סיתיוש

 ,דימשדלָאג רעד ,ץַאש לכימ 'ר ,רוד זרעטלע ןופ ץיווָארבמָאד ןיא זיא ןעוועג

 ןעמולב וצ עכעלנע ,סעקליּפש-קעשַארב ינימ לכ ןּפַאלקסױא טנַאה ןטימ טגעלפ רעכלעוו

 יוו :ןעגנולַאמ ענעדישראפ טימ .סרעכעב-שודיק ןוא ןצַאט ענרעבליז ,ןעגנוצנַאלפ ןוא

 .םהרבא-לשא ,הלפכמה-תרעמ ,םולשבא-די ,יברעמ-לתוכ רעד

 סעפַאש ןוא ןטעב טעברַאעגסיוא ןבָאה סָאװ ,סרעקָאט-לבעמ ןעוועג ןענעז ךיוא

 יןעניױרק ןוא סיפ-רעדנוװ טימ ןשיט .ןעמולב ענעדישראפ ןוא פעק עטצינשעג טימ

 .ןטסייל



 ןייטשלעגייפ קחצי -

 -עטנַאה טיינעגסיוא ןבָאה סרעטסעווש ןוא סעמַאמ ערעזדנוא זַא .ךיז ןָאמרעד ךיא

 ראפ ךעלקעז-ןיליפת ענעשולפ ,ןעלגיופ ןוא ןעמולב יילרעלכ טימ ,ןטעוורעס ןוא רעכ

 -ּפָא יירד ןיא ךעלקעז-הצמ-רדס ,שמוח ןופ סענעצס טימ ,םינתח ןוא רעדירב ,סעטַאט

 .הרעק-רדס רעד ןופ ןַאלּפ ןטימ (לארשי ,יול ,ןהכ) ןעגנולייט

 ןעגנולעטשרָאפ-רעטַאעט ענעדישראפ ןריפסיוא ןגעלפ עכעלטנגוי רעציווַארבמָאד

 ןוא טצעזַאב ןייז ןגעלפ רעצעלפ עלַא ."קוביד, סיקסנא ךעלסילשנייא ,עניב רעד ףיוא

 רָאפ טמוק סָאװ ,"ליפש יד, ןגלָאפכָאנ גנוריסערעטניארַאפ סיורג טימ טגעלפ ןעמ

 .עניב רעד ףיוא

 עכלעוו ,ןזָאוטריװ ןענעז סָאד זַא ,ןגָאז ןדיי ןגעלפ רמז-ילכ רעציווָארבמָאד ףלוא

 טָאה ,רמז-ילכ רעד עלעקנַאי ,ייז ןופ רענייא .שדקמה-תיב ןיא ןליפש טגעמעג ןבָאה

 ןכעלרעסייק רעגרובסרעטעפ ןיא לדיפ עטשרע יד טליפשעג רָאי קיצנאווצ ןוא ןביז

 ,הבושת-לעב ַא ןרָאװעג זיא רע .ץיװָארבמָאד ןייק קירוצ ןעמוקעג ףוסבל ןוא רעטַאעט

 ..טנַאװ םוצ ןגיוא יד טימ תונותח ףיוא ןליפש טגעלפ ןוא

 לטעטש ןיא םלועה"תומוא יד

 -סיוא ןעוועג זיא לטעטש ןופ גנורעקלעפאב עשידיי-טשינ עקיפעק"טנזיוטנעצ יד

 -נייא ןבָאה םלועה תומוא יד .גנורעקלעפַאב רעשידיי רעד םורַא גניר ַא ןיא טיירפשעג

 ןופ טייז רעטייווצ רעד רעביא סעקנָאל עטיירפשעגסיוא עטייוו ןופ טפול יד טּפַאזעג

 ליפ ףיוא ןגיוצעג ךיז ןבָאה סָאוו ,רעדלעוו ןוא רעדלעפ ןופ ןוא ,חרזמ וצ ,ןירַאה ךייט

 קיצפופ ךרעב טקיטסענעג ךיז ןבָאה בחרמ ןטיירב םעד ןיא .ןטייז עלַא וצ סרעטעמָאליק

 יירד-ייוצ ַא ןעוועג ןענעז ףרָאד ןדעי ןיא שטָאכ ,ןשטנעמ עשידיי-טשינ טימ רעפרעד

 -דא ןוא ךעלטפאשטריוו ןעוועג זיא םורַא רעשיפרָאד רעקיזָאד רעד .תוחפשמ עשידיי

 ,ץיװָארבמָאד טימ ןדנובעג וויטַארטסינימ

 סָאװ רוד רעטצעל רעד .ייז ןשיווצ ןסָאלפעגפָא זיא ןבעל שידיי תורוד 5

 -ירפ עלַא יוו רעמ טָאה ,טרָא ןפיוא שטייד ןכרוד ןרָאװעג טעליוקעגסיוא רעטעפש זיא

 תעב .טריפעג ןבָאה םלועה-תומוא יד סָאװ ,םזיטימעסיטנַא ןופ ןטילעג תורוד עקידרע

 וויסַאּפ ,הטיחש רעד טימ ןעוועג םיכסמ םייוג עקיטרָא עלַא טעמכ ןבָאה םוקמוא םעד

 ןופ םידיחי זיולב .ביור סָאד טלמאזעג דיירפ טימ ןוא תוגירה יד וצ טקוקעגוצ ךיז

 "עג-ןבעל קילדנעצ רָאּפ יד ןבָאה סָאװ ,"םלועה תומוא ידיסח, ןעוועג ןענעז ייז ןשיווצ

 .טזייפשעג ןוא טציטשעג ןדיי ענעבילב

 -אב יז טָאה וויטארטסינימדא סָאװ ,לטעטש ןופ גנורעקלעפַאב עשידייזטשינ יד

 שיטקַאפ רעבָא זיא *ָאװטסנַאשטשעמ, ןסייהעג ןוא טנעמעלע ןשלטעטש םוצ טגנַאל

 רעטעפ רעד ןופ הנויח ןייז ןגיוצעג טָאה סָאוו ,טנעמעלע רעשירעיופ שיפיט ַא ןעוועג

 רעייז ןופ רוקמ-טפיוה רעד ןעוועג זיא סָאװ ,טעברַא-דרע ץוח ַא .לטעטש םורא דרע

 ןוא ןטעברַא עשיזיפ ערעדנַא ענעדישרַאפ טימ ןעמונראפ ךיז םירעיופ יד ןבָאה ,הנויח
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 ונעצַארפ רעניילק א ןעוועג זיא'ס .ןבעל ןדיישַאב ןרעווש א טריפעג ללכ ךרדב ןבָאה

 ןוא ,סיפ ערעייז רעטנוא ןדָאב םעד ןרָאװעגנָא ןבָאה סָאוו ,ןטפַאשטריוו-דרע ענעלַאפעג

 קידלוש זיא רעטַאילּפ רעציזַאבטוג רעסיורג רעד זַא ,קידנעטש טהנעטעג ןבָאה סָאװ

 -סיוא טנגעג רעזדנוא ןיא עיסימָאק א טקישעג טָאה ײלָאקינ רַאצ ןעוו .תורצ ערעייז ןיא

 "טוג םעד וצ טמענ :טרעפטנעעג עלַא ייז ןבָאה ,םירעיופ יד ןופ עגַאל יד ןשרָאפ

 .טוג ןרעוו טעוו ,רעציזַאב

 דַאנ רעשיסור ןופ ןבעגעגנָא םייוג רעציװָארבמָאד עלַא ךיז ןבָאה ,1918 רָאי ןזיב

 -כיררעטנוא רעשיסור רעד טימ ,לוש-סקלָאפ רעקיסַאלק-ייוצ רעד ןיא ,טעטילַאנָאיצ

 ןוא רוטארעטיל עשיסור ןוא עירָאטסיה עשיסור טנרעלעג ןעמ טָאה ,ךַארּפש-סגנוט

 -ּפָא ןפָאּפ ןבָאה סעווקרעצ ענװַאלסָאװארּפ עדייב ןיא .םירסיק ןוא ןדלעה עשיסור ןגעוו

 עקיטרַא יד ןדנובעג טָאה ץלַא .ךַארּפש רעשינעװָאלס-טלַא רעד ןיא תוליפת טכירעג

 .רוטלוק רעשיסור רעד טימ ןוא גנומַאטשּפָא רעשיסור-ןייר טימ גנורעקלעפַאב

 -וא ,סעוואטסירפ) לטעטש ןיא טכַאמ עוויטארטסינימדַא יד זיא טייצ רענעי ןיא

 ,עצינלַאב ןיא ,טסָאּפ רעד ףיוא ,טסָאלָאװ ןיא עטמַאַאב יד ןוא (סעקינשזארטס ,סעקינדאר

 -יסור רעלַאנָאיצַאנ טימ טליפעגנָא ,שיסור ןעוועג זיא ץלַא -- ,דּוס ןיא ,ןאב רעד ףיוא

 .הוואג רעש

 טָאה רע ,שיטימעסיטנַא ןעוועג טשינ דיחי סלַא יוג רעד רעבָא זיא ןטייצ ענעי ןיא

 זַא ,םילובלב ןייק טפאכעגפיוא טשינ ,ןעמעלבָארפדטלעוו ןיא טשימעג טשינ ךיוא ךיז

 ןגעוו .טלעוו רעד ףיוא תועשר יד ןיא ןוא תולד רעייז ןיא קידלוש ןענעז ןדיי יד זיולב

 בָאה 1917 רָאי ןיא .דובכ סיורג טימ טדערעג רע טָאה טפאשרעה רעכעלרעזייק רעד

 עקיטלָאמעד עלַא ןופ שזַאטנָאמ-רעדליב ַא טנַאװ ןפיוא ןעזעג בוטש ןיא יוג ַא ייב ךיא

 רעוו ןוא גירק ןיא זיא ייז ןופ רעוו גנונעכייצפָא רעיונעג א טימ עפָארייא ןיא רעשרעה

 ַאקשויטַאב-רעסייק רעזדנוא :יוג רעד ןַאד רימ וצ טגָאז .ןסור יד טימ סנַאילַא ןיא זיא

 .זייב סעלַא ןופ עמַאמ עקילייה ּפָא םיא טיה ,רעטסנעש רעד זיא

 דיק יד .המשנ סיוג םעד ןיא גנולסיירטפיוא ןַא ןעמוקעגרָאפ זיא 1918 רָאי ןיא

 "עצ זיא דנאל עשיסור סָאד ,ןרָאװעג טקעמעגּפָא לָאמַאטימ זיא עיטסאניד עכעלרעס

 ןענרעל ןעמונעג ןבָאה סָאװ ,סהשרד-ילעב ןזיװַאב ךיז ןבָאה'ס ןוא ןרָאװעג טלסיירט

 ךרוד ןרָאװעג טביורעגוצ זיא דנַאל ןייז זַא ,ץעיניַארקוא ןַא רָאג זיא רע זַא ,יוג םעד

 .ןריפיציסור קלָאפ ןדמערפ םעד ןפלָאהעג ןבָאה ןדיי יד זַא ןוא ,(ןסור) קלָאפ דמערפ ַא

 גָאלש ןוא קלָאפ-רעריטראמ שיניַארקוא קילייה וד ףיוא ייטש ָאט --- ױזַא ביוא ,עניארקוא

 ןוא הרות עיינ יד ןעמונעגפיוא רעווש טָאה יוג רעציװָארבמָאד רעד ,תמא ! ןדיי םעד

 זיא יוג-ןכש רעציווַארבמָאד רעד רעבָא ,ןקיטולב רַאפרעד ןביוהעגנָא ןבָאה רימ שטָאכ

 .חצור רעד ןעוועג טשינ ןַאד ךָאנ

 "וטלוק ןוא ןכעלטפאשטריוו ןפיוא עיצַאטיגַא עשידיי-יטנא עשיליופ רָאי קיצנַאווצ

 ןדָאנ םעד טיירגעגוצ ןוא טרעקאעצ טָאה -- "ַאדישז ַאנ ארוה, סָאד ,טיבעג ןלער

 עשיטימעסיטנָא יד ןבָאה (1941--1939) דָאירעּפ ןשיטעיוואס םעד תעב ,רעטעפש
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 רעד זַא ,ּפָאק ןיא רעיופ ןשיניַארקוא םעד טפַאלקעגניירַא ןקַאילָאפ עשיטעיוָאס-יטנַא

 םעד ןקינייפרַאפ וצ ידכ ַאנומָאק-ָאדישז ןופ לציפש רעטכַארטעגסיוא ןַא זיא זָאכלָאק

 .ָאװטסיַאיזָאכ ןייז ןוא דרע יד םיא ייב ןעמענוצ ןוא יוג

 -עג ןענעז ארעדנאב ןאפעטס ןופ ןעגנוזָאל יד ןוא עדנַאגַאּפָארּפ-סלעבעג-רעלטיה

 םייוג רעציװָארבמָאד ליפ זַא יווָא ,ןדָאב ןשידיײ-יטנַא ןטיירגעגוצ רעירפ ןופ ףיוא ןלַאפ

 רעטייווצ רעד תעב טייקיטעט רעלַאנָאיצַאנ רעשיניַארקוא ןיא טריזיוויטקַא ךיז ןבָאה

 ןלעטשוצפיוא תוחטבה סרעלטיה טימ ןדנובעג ןעוועג סע זיא הליחתכל .המחלמ-טלעוו

 טפיג עשיטסילַאנָאיצַאנ עצנַאג יד זיא רעטעפש רעבָא ,עניארקוא קידנעטשבלעז ַא

 .ןדיי זדנוא ףיוא ןרָאװעג ןגיפשעגסיוא

 -רעד רעלַאנָאיצַאנ רעייז ןופ רכש םעד ןבָאה ,םינכש ערעזדנוא ,םלועה-תומוא יד

 .םוקמוא ןשידיי ןופ עפ-אדיָאטיֹוא ןפיוא טליפשראפ גנוכַאוו

 תוצמ ןקַאב טגעלפ ןעמ ױזַא יו .ב

 ןעוועג םיכסמ ןבָאה ןדיי רעציװָארבמָאד יד זיב טייצ עגנַאל רָאג ַא ןעמונעג טָאה'ס

 ץמח ןגעװ ןעוועג דייר א סעפע ךָאד זיא'ס .חספ ףיוא תוצמ *עוװָאנישַאמ, ןצונ וצ

 עקַאט ןעמ ןעק ױזַא יוו לייוו ,ןלציל אנמחר ,תרוכ רוסיא ןַא זיא *יהשמ, א סָאװ ,חספב

 ,ןקינייר יוזא עקַאט ןוא ןישַאמ רעד ןופ ךעלדער ןוא ןצלַאוו יד ןשיווצ ןכריקניירַא

 ? גייט-רעיוז ןייק ןביילב טשינ לָאז סע זַא

 ןעוועג זיא תוצמ *עװָאנישַאמ, ןסעגעג ץיװָארבמָאד ןיא טָאה סָאװ רעטשרע רעד

 ןטכַארטַאב ןעגנַאגעג זיא ןעמ .קסנימ ןופ טכַארבעג ייז טָאה סָאװ ,ווָאסוטַאמ לדנעמ 'ר

 םעד סָאװ עלַאמ,; :טרירעגוצ טשינ ייז וצ ךיז טָאה ןעמ רעבָא ,תוצמ עקיזָאד יד

 ,"שדח, םעד טָא טקידייטרַאפ קרַאטש רָאג טָאה ווָאסוטַאמ .מ ..."ןלַאפעגנייא זיא קַאוװטיל

 ,םישרדמ-יתב רעטרעדנוה ןופ ןוא "לודג, ןופ טָאטש יד זיא קסנימ זַא טהנעטעג

 -עגסיוא טייקשידי טימ שממ ןענעז טרָאד זַא, אנפלוא-יתב ,תורות-דומלת ,תובישי

 םעד ןופ טכַאמ יאמלה ָאט -- תוצמ יד ןעמ טסע טרָאד וא ...ןסַאג יד טרעטסַאלפ

 רָאי א טימ ליוו ,טקריװעג םתסה ןמ ןבָאה תונעט יד ..?הלאש ַא ץיװָארבמָאד

 ךרוד טגרָאזַאב ךיז גרעבנטָאר ןוא ןָאסרעביל ,ןאמצארק לכימ ןיוש ןבָאה רעטעּפש

 יד זיב ןרָאי רעבירַא ןענעז רעבָא ךָאד .קסנימ ןופ תוצמ ךעלטסעק טימ ןווָאסוטַאמ

 .תוצמ "עווָאנישאמ, ןסע ןביוהעגנָא טָאה ץיװָארבמָאד ןיא טייהרעמ

 יד וצ ךיילגרַאפ ןייק ןבָאה ןרָאידרעדניק ערעזדנוא ןיא חספ םוצ תונכה יד

 ותכלהכ חספ םעד טציא ךיוא ּפָא ןטיה סָאװ רעזייה ןיא וליפַא ,לארשי ןיא עקיטציא

 ,טייצ רענעי ןופ סעדייז ןוא סעבָאב ערעזדנוא .ותקוחו וטפשמכ ןיירַא םיא ןריפ ןוא

 טלעטשעג חספ דובכל טָאה ןעמ :חסּפ ןטימ ןערָאּפ ןביוהעגנָא ךיז רעמוז ןיא ךָאנ ןבָאה

 ןרַאב ןוא לפע טנקירטעג ,ץייו-לפע טכַאמעג ,סטכַאמעגנייא טלגערפעג ,קַאינשיוו

 טימ ךורע-ןחלוש ןטיול ןרָאװעג טכַאמעג זיא טעברַא עדעי .סעקרעגוא טרעיוזעג

 ןיוש טָאה ןעמ .חספב ץמח ןיא ןרעוו לשכנ טשינ הלילחו סח לָאז ןעמ ,תוריהז סיורג
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 שממ ,בוטש ןיא רעמיצ ַא טרשכעג לעיצעפס רעמוז ןיא ןעגנוטיירגוצ ענעי תעב

 טגעלפ ןעמ .ןעגנוטיירגוצ עלַא יד טכַאמעג רעמיצ םעד ןיא זיולב ןוא ,חספ ברע יוו

 -השורי עקיטייצרַאפ ,פעט ,סנזייא-בייר ,סעילטוב עקידחספ יד םעדיוב ןופ ןעמענּפָארַא

 ןווייא םעד ןענערב טגעלפ ןעמ ןוא קנַאב-ךיק 8 ,ןעלסיש ענעדרע עסיורג, רעשעלפ
 תבש, ךָאנ ןופ .סעקרעגוא ףיוא עלעסעפ עיינ עניילק יד ןעילַאמסיוא ןוא חספ ףיוא יוו

 ןרַאפ תונכה יד טימ םַארַארַאט ַא ןעוועג זיא לולא שדוח ןופ גנַאגניירַא ןזיב *ומחנ

 טשרעהעג בוטש ןיא טָאה געט ענעי עלַא ןופ ךשמ ןיא .ןסינ שדוח ןיא ל"עבה חספ

 טמיטשעג טוג רָאג ןעוועג ןענעז סעמַאמ יד ,גנומיטש עקידהרתי-המשנ עקידבוטמוי ַא

 וצ ןעמוק טשינ הלילח לַאז'ס זַא ,טקוקעגניירַא ןוא טהצעעג ןבָא סעטַאט יד ןוא

 ןרַאפ םיניד ערעווש יד טימ אצוי זיא ןעמ סָאװ ךעלקילג ןעוועג ןוא ץמח לושכמ א

 ןוא םימחרו ןיד ,ןובשח ןופ -- ,געט-לולא יד ןָא ךיז ןקור טָא לייוו .םלוע לש ונובר

 ...גנונדרָא ןיא ןייז ףרַאד ןעמ

 ;עטַאלב טכיש א טימ טקעדַאב ןענעז ןסַאג יד :ןעיסָא רעפיט רעד ןיוש זיא טָא ןוא

 ןליפ'ס ,יינש טימ עטשימעג סנגער ןלַאפ'ס .ןטניוו עטלַאק עקרַאטש ןעיִאוו טכַאנייב

 דלַאב טָא ,םגה .ענטומַאלַאק סעפע זיא ןצרַא ןפיוא ןוא ,סעקזָארָאמירפ עניילק יד ךיז

 עסייה ןוא ךעלטכיל-הכונח טימ ,"םיסינה לע, ןביל ןטלַא ןטימ געט-הכונח יד ןעמוק

 געטיטסברַאה ענעי ןיא .רענייב יד לייוורעד טסע טייקיורג עטלַאק יד רעבָא .סעקטַאל

 טכָאק ןעמ ,זנעג טצעזרַאפ ןעמ :ןבעל-רעגייטש םעניא יוניש א ןגָארטעגנײרַא טרעוו

 ןרעוו ןוא טיטעּפַא ןבָאה ןלָאז זנעג יד ידכב ,ןסע סָאד טקעמשרַאפ ןעמ ןוא ןסע ייז

 ןענעז סָאװ ,זנעג יירד עטשרע יד גייטש ןופ סיורַא ןעמ טמענ תבט שדוח ףוס .טעפ

 עקידחספ ןָא רעדיוו ךיז ןבייה גנומיטש רעטוג ַא ןיא ןוא ןרָאװעג טעפ גונעג ןיוש

 עסיורג ענרעצליה א ,טערב-ץלאז א ,טפאשקייוו א ּפָארַא ןעמ טמענ םעדיוב ןופ .תונכה

 רעדיוו ןוא ,לקעד ַא טימ יולס ןטזַאלגעג ַא ,ּפָאט-לגערּפ א ,רעסעמ ןקיציפש א ,לפעל

 טרַאד לייוו ,ןיירַא טשינ ןיהַא ןרַאט רעדניק יד .טגָאירַאפ ךיק ןופ ץמח רעד טרעוו

 טייטש טכַאנ עצנַאג ַא ,טרשכעג ןוא טנערבעג סופיירד ןטימ עטילפ ענרעזייא יד טרעוו

 ןטימ יולס רעטלגערפעג רעד .חספ דובכל ץלַאמש טלגערפ ןוא ךיק ןיא עמַאמ יד

 סעברָאט ערעביוז עסייוו טימ טלקיוועגמורַא ,טכַאמרַאפ שיטעמרעה טרעוו ץלַאמש

 טרעוו .קישטליוו ןיא ,ךיוה רעד ןיא טרָאד ,םעדיוב ןפיוא קירוצ ןגַארטעגפיורַא ןוא

 .חספ-ברע ןזיב ןריורפרַאפ לָאז'ס ,ןעגנָאהעגפיוא סָאד

 םעד ןוא חספ ףיוא שעוו יד ןשַאוועג ןיוש ןעמ טָאה םירופ רַאפ ןכָאװ ייווצ

 ןופ ךָאװ א ךָאנ .ּפָאט םעיינ ַא ןיא לפָאטרַאק ןופ טכָאקעג ןעמ טָאה וצרעד לַאמכָארק

 טָאה ,טרירפעגסיוא טוג טָאה שעוו סָאד יוו םעדכָאנ ,טעברַא רעטיהעגּפָא ןוא רערעווש

 ,הלילח ,לָאז סע ,טייקיטכיזרָאפ טימ טגיילעגנעמַאזוצ ןוא טרעגלעוועגסיוא טוג סע ןעמ

 טעברַא רעד וצ טפַאשיירטעג ןוא החמש טימ .ןעלגומשניירַא טשינ ךיז ץמח עקשירק א

 ןייק : 4
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 "ןטַאירדָאּפ, יד ןופ ןרעה טזָאלעג ןיוש ךיז ןבָאה ,םירוּפ-ןשוש ךָאנ ןגרָאמירפ ןפיוא

 -עבעשט סָאד ןוא ךעלדער-הצמ יד ןופ שיורעג סָאד ,סעקלַאשטאק יד ןופ ןּפַאלק סָאד

 ןענעז עכלעוו ,רענעמ ענעסקַאװרעד ןוא ךעלגניי ,ןעיורפ ןוא ךעלדיימ יד ןופ ןעשט

 גָאט א טימ .ןקַאב םוצ תוצמ יד ןעלדער ןוא ןעשטאק ,ןטענק םייב ןָאטרַאפ ןעוועג

 יו ןעעז טנעקעג ןעמ טָאה ,גנַאגרעטנוא-ןוז ייב ,םירופ-ןשוש ןכעליירפ ןיא ,רעירפ

 סעקרעבעצ עטרעקעגרעביא ןגָארט ןעלטיה ענעדייז ןוא סעטָאּפַאק עקידתבש ןיא ןדיי

 האבה הנשל, ןשטנווועג ךיז רעמינפ עכעליירפ טימ ןבָאה ייז ןוא *ונלש םימ, רעסַאוו

 ."םילשוריב

 תוצמ ןקַאב םייב "טַארדַאפ, ןיא

 :תורשכ ףיוא םיחיגשמ עלעיצעפס ןייק ןעוועג טשינ ןענעז "ןטַארדַאפ, יד ףיוא

 תוירחא עלופ יד רעבָא ,טעברַא רעד ןופ גנַאג םעד טרילָארטנָאק ןבָאה םינבר יד םגה

 זַא .ןעוועג דשוח טשינ הלילח טָאה רענייק ןוא אפוג םיתב-ילעב יד ףיוא ןגעלעג זיא

 טקנופ .ץמח ףיוא ששח א ןייז לָאז ןדיי רעציווָארבמָאד א ןופ "טַארדָאּפ, םעד ןיא

 ,ב"וש רעד ,ריקַאי רעדָא ,בצק םעד לדָאד זַא ,ןעוועג ששוח טשינ רענייק טָאה יױזַא

 לכאמ ח"וח ןלָאז רַאילָאטס רעדירב יד יצ ,קודצ רעדָא ,רעדניק סרקנמ םעד רעדָא

 ןָאטעג טעברַא ןייז טָאה רקנמ ןוא רערעביירט רעדעי ..תופרט טימ טָאטש יד ןייז

 םיפלח ערעייז ןגעלפ טחוש רעד קיציא רעדָא ,טחוש רעד עפיל .םיחיגשמ ןָא ,תומלשב

 ןוא ןעיצמוחנ 'ר טימ ןסעומש ןגעלפ דיוד ןוא עיוועט ,ןיבר רענילָאטס םעד ןזייוו

 טסיילפעג תודיסח סָאד ךיז טָאה הטיחש ןופ םינינע ןיא לייוו ,םיפלח יד םיא ןזייוו
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 סלַא ןרָאװעג טכַארטַאב זיא טחוש רעקילָאמַא ןַא .תומלש ןוא רסומ ןגיילוצניירַא

 ליפ ךיז רעביא טפרַאדעג טָאה טחוש ַא :שדקמה-תיב ימיב ןהכ םענופ רעטערטרַאפ

 ןייק ליומ ןיא ןעמענ טרָאטעג טשינ טָאה רע ,םיימש-תארי ןבָאה לָאז רע ,ןטעברַא

 .ןעמַאר עטמיוצעג עסיוועג ןיא ןייז טפרַאדעג ןבָאה ןעקנירט ןוא ןסע ןייז ,הקשמ
 -זומת ןסייה א ןיא ןעעזעג לָאמ ַא טָאה רע זַא ,"ןרהא תיב, ןגעוו טלייצרעד ןעמ

 ,םענורב ןבענ רעמע ןא ןופ רעסַאוו ןעקנורטעג טָאה טחוש רעציווָארבמָאד ַא יוו ,גָאט

 ןגלָאפ ביל רימ ןבָאה סָאװ ןדיי יד ביוא :טגָאזעג ןוא טחוש םעד ןפורעגוצ רע טָאה

 ךיא ,יבר :טרעפטנעעג טָאה טחוש רעד .הטיחש ןייד ןרסַא וצ טיירג ךיא ןיב ,רימ

 ןגרָאמ ןופ ;הטיחש ןיימ ןופ רעמ טשינ ךיא סע ןָא טנייה ןופ ןוא ,ביל ךייא בָאה

 .ןעוועג עקַאט זיא ױזַא ןוא .ןוז ןיימ טחוש ןייז ימוקמב טעוו ירפ

 ליפ טַאהעג ןבָאה לטעטש ןיא עלַא .ןקַאב-תוצמ םוצ ן-עקמוא ךיז רימָאל רעבָא

 טיהעגּפָא ןעמ טָאה םָארק ןיא לעמ סאד .תוצמ יד ייב תורשכ סָאד ןטיהּפָא טימ ןָאט וצ

 ,םייהַא טריפעג לעמ סָאד טָאה ןעמ ןעוו .םותחו בותכ רשכה ןַא טימ ,קעז עטלּפָאד ןיא

 -טכייפ ןייק הלילחו סח זַא ,טנעזערב טימ טקעדעגנייא ןוא טלקיוועג קעז יד ןעמ טָאה

 עּפַאנַאק יד ןעמ טָאה בוטש ןיא רעמיצ ןטסנעש ןיא .ןּפַאכנײרַא טשינ ךיז לָאז טייק

 ךיז עמַאמ יד טָאה ןאד .לעמ סָאד ןטָאשעגסיױא טרָאד ןוא רעכעלייל טימ טקעדעגוצ

 -רַאפ טוג ּפָאק יד ,ןדנעל יד םורַא רעכוטרַאפ ייווצ טנַאּפשרַאפ ,קידבוטמוי ןָאטעגנָא

 .לעמ סָאד טפיזעג קיטכיזרָאפ ןוא -- ןגיוצרַאפ לכיט סייוו א ליומ ןרעביא ,ןדנוב

 יד םורַא טרעייש ,ךעלרעדניק :ןטעבעג עמַאמ יד טָאה תוצמ יד ןקַאב םייב

 ..רשכ ןייז לָאז סע זַא טעז ,ךעלדער יד ,סנקעב יד ,רעטערב יד ,סעקלַאשטָאק

 -רַאפ טָאה עקרעגלעוו א רעדָא ןגיוברַאפ הצמ ַא ךיז טָאה ,ןרָאװעג זיול עריימ ַא זיא

 ןַא יו .ץמח ףיוא ןּפַאכסױרַא סָאד ךיג עמַאמ יד טגעלפ ,טרעקעגרעביא יז ןוא ןסעג

 יוזַא ןוא תוצמ עשירפ יד ןקעדוצ ןוא ןעלקיוונייא ןעמ טגעלפ לדיחי-ןב טיהעגּפָא

 -סיוא ,ןטיירגעגוצ רעירפ ןופ םעד ןיא ןגיילסיוא ןוא םייה ַא ןעגנערב ייז קיטכיזרָאפ

 .ןטסאק ןטעבעגסיוא ןוא ןטעילַאמסעג

 ןיא דיי רעדעי טעמכ טָאה דָאירעּפ"רעלטיה ןופ רָאי ןטשרע םעד ןיא ךיוא

 רעטנוא ,שפניתריסמ ןוא ןרערט טימ ןוא לעמ ָאליק 4--3 טיירגעגוצ ץיווֶארבמָאד

 ןעוועג תמאב ןענעז תוצמ ענעי .תוצמ ןקאבעג ןעמ טָאה ,רעטצנעפ ענעגנָאהרַאפ

 זיא'ס ."רָאי ַא רעביא, ןבעלרעד וצ ןשטנווועג טָאה ןעמ ןוא ,ןעמעלַא ייב "ינוע םחל,

 ץיווָארבמָאד עשידיי סָאד זיא 1942 הנשה-שאר רַאפ לייוו ,ןרָאװעג םיוקמ טשינ רעבָא

 .דרע רעד ןופ ןטינשרַאפ ןרָאװעג

 רעזדנוא טָאה ,1943 רָאי ןיא ,רעדלעוו רעבוד ןוא רעשטיוועשטירַאווס יד ןיא

 ןרערט ןיא עטקייוועג ,סעשזרָאק ענעשטער חספ ףיוא טקַאבעג ןדיי עלעטשער ןיילק

 ןופ הווצמ עקילייה יד ןעוועג םייקמ םורַא ױזַא ןוא ,ץיװָארבמָאד םענעטחושעגסיוא ןפיוא

 ...תוצמ ןקַאב



 רעפמעק-טנָארפ ןוא רענַאזיטרַאּפ ןגעוו .ג

 אפייסו ארפס -- קושטלַאקַאב ךַאליימ

 ןיא םיבלש ליפ ךרודַא זיא ךַאליימ .רָאי קילדנעצ ריפ ךשמב םירבח ןעוועג ןענעז רימ

 טדערעגסױרַא םיא ןופ טָאה קידנעטש רעבָא ,ןבעל ןכעלטפַאשלעזעג ןוא ןטַאווירפ ןייז

 -תבהא עטצענערגַאבמוא ןייז .רוחב-הבישי רענישזָאלָאװ רענעזעוועג ןוא םכח-דימלת רעד

 ןעוועג טרָאד זיא רע .עקנַאזיטראפ רעד ןיא ןעזעגסיורַא לעיצעפס ןעמ טָאה לארשי

 -רענַאזיטרַאפ רעד ןופ ןוא סעקדַאווס ןופ רעבעגסיורא ןא ,טסידַאר ַא ,ץעוי-לעב א

 -רעריפנָא-דלַאװ רעשינַאזיטרַאּפ רעד ףיוא העפשה טַאהעג ןוא ,"ןֶאפ עטיור יד, גנוטייצ

 טעקנַאלבעג ןבָאה סָאװ ,ןדיי עזָאלצוש עטגָאלּפעג יד רַאפ ןָאטעג ליפ טָאה רע .טּפָאש

 -שיסור עטכעלש יד טמיוצעג טָאה רע .עקװַאטס-רענַאזיטרַאּפ רעד םורַא רעדלעוו יד ןיא
 טײהנײא-רענַאזיטרַאּפ ןיא טלגומשעגניירַא ךיז ןבָאה סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ עשיניַארקוא

 .ןדיי וצ תונווכ עטכעלש ערעייז ייב ןבילבעג ןענעז ןוא

 רעטוג ןייז ןוא ןעזעג ליפ טָאה גיוא ףרַאש ןייז -- טסילַאנרושז ַא ןעוועג זיא רע

 ייס ,ןשרַאמ-רענַאזיטרַאּפ עלַא ןיא טקילייטַאב ךיז טָאה רע .ןעמונַאב ץלַא טָאה ּפָאק

 עיסעלַאּפ ןיא ןשטייד יד טימ ףמַאק ןיא ייס ,עוויסנעפעד ןיא ייס ןוא ןפיירגנָא םייב

 יד ןגעוו ןעגנוביירשַאב ענייז ןיא .רעדרעמ-סעצָאװרעדנַאב יד טימ לגנַארעג ןיא ייס ןוא

 ערעייז ןופ ךעלעקניוו עטסנגרָאברַאפ יד רע טרעדליש רעדרעמ עשיטסישַאפ-שינַארקוא

 עזָאלצוש רעביא םיעותעת-םישעמ עמַאזיורג ןוא רעצרעה עשיטסידַאס ,תומשנ עצרַאווש

 .רעדרעמ יד טָא ןגעק רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד ןופ לגנַארעג ןקיטולב םעד ןוא ,ןדיי

 ןוא שזַאגַאב ןקיטסייג סכַאליימ טצַאשעגּפָא טָאה טפַאשרעריפנָא רענַאזיטרַאּפ יד

 -רָאפ זיא סָאװ ,קסיורבָאד ןיא ץנערעפנָאק-רענַאזיטרַאּפ רעד וצ טריגעלעד םיא טָאה

 רעשטיוועשטירָאװס םעד ףיוא ףירגנָא ןשישטייד ןופ טייצ רעטסרעווש רעד ןיא ןעמוקעג

 -פיוא ,םייוג עשיפרָאד יד וצ רענַאזיטרַאּפ יד ןופ חילש רעד ןעוועג ךיוא זיא רע .דלַאוו

 ןביוראב :רעקלעפ עשיווַאלס יד יבגל ןשטייד יד ןופ תונווכ עשיטקַאפ יד ייז ןרעלק

 -נייִרַא רע זיא תוחילש רעקיזָאד רעד ןיא .קיבייא ףיוא ייז ןטכענקרַאפ ןוא טייהיירפ רעייז

 ןטסּוװַאב ןופ טסייג ןטימ עטמסרַאפ ןעוועג ןיוש ןענעז סָאװ ,רעפרעד ןיא ןעגנורדעג

 סעצווַארעדנַאב יד זַא ,םירעיופ עשיפרָאד יד טרעלקעגפיוא טָאה ךאליימ .ַארעדנַאב

 טניד ןדיי ןדרָאמ סָאד זא ןוא ןסערעטניא סשטייד םעד ןעניד סָאוו ןטסישַאפ ןענעז

 :קלָאפ ןשיניַארקוא םענופ ןסערעטניא יד טשינ

 תולווע יד ןכיירטשרעטנוא קושטלַאקַאב ךַאלײמ טגעלפ טייהנגעלעג רעדעי ייב

 -יוויצ יד טשינ ןוא טָאג טשינ :ןןבעגוצ ןוא ןדיי ןגעק ןעגנַאגַאב ןרעוו סָאװ תוירזכַא ןוא

 רעביא גיז ןופ העש יד ןעמוקנָא טעוו'ס תעב ,ןעקנעש רַאפרעד ןלעוו טלעוו עטריזיל

 ,ןשטייד יד

 .ך"שת רייאב 'ט ,עקירפַא-םורד ןיא ןרָאװעג רטפנ זיא קושטלַאקַאב ךַאליימ

 ! ךורב ורכז אהי
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 רעפמעקיטנַארפ ןוא רענאחזיטראפ ןגעוו

 שטיװָאלָאװמ יד ןיא רדנ רעד

 -- 1943 רעבָאטקָא ןטפ םעד תבש ןלַאפעגסיוא זיא ד"שת רָאי ןופ רוּפיכ-םוי זא

 ןיא ןקוקנײרַא טנעקעג ןבָאה רימ ןעוו ,רעטעּפש רַאי 3 טימ ןרָאװעג רָאלק זדנוא זיא

 ןטלַאהעג רופיכ-םוי םענעי רימ ןבָאה דלַאװ רעשטיװָאלָאװס ןיא רעבָא .חול ןשידיי ַא

 ןופ טנכערעגסיוא טָאה ױזַא לייוו ,(רעבָאטקָא ןטד םעד ,קיטשרענָאד) רעירפ געט 2 טימ

 .עבוד וצ ייס ןוא ץיװָארבמָאד וצ ייס טגנַאלַאב טָאה סָאוו סמייח קיציא 'ר ןורכיז

 ןגיוצעגנעמַאזוצ גָאט םענעי ךיז ןבָאה ןפמוז רעשטיווָאגינ יד ןשיווצ לגרעב םוצ

 -סדַאוועיָאוו רעיסעלַאּפ ןוא רענילָאװ ןופ ,תוליהק עטעליוקעגסיוא יד ןופ ךעלטשער

 קילדנעצ ַא טלעטשעגסיוא ךיז ןבָאה במעד ןטקַאהעגּפָא ןַא ןופ םַאטש ַא םורַא .סעווט

 ,ןגרָאמירפ ןיא ףיוא טנייש ןוז יד ןענַאוו ןופ טייז רעד וצ טעדנעוועג רעמינּפ יד טימ ,ןדיי

 -םוי עטסּווואב יד רוזחמ רעטּוװָאלס ןטקילפעצ-טלַא ןַא ןופ טנייוועגסיוא ןבָאה ןוא

 "רעטנוא ןרעוו ןוא דלַאװ ןצנַאג ןרעביא ךיז ןגָארטעצ תוליפת יד .תוליפת עקידרופיכ

 ןופ סעמַאמ ,רעלגָאװ-ןדיי עטלַא ,םימותי-רעדניק ךרוד טרָאװ-ייב-טרָאװ טּפַאכעג

 סנעמעװ ףיוא סעטאט ,רעדניק ערעייז ןרָאװעג ןסירעגסיורַא ןענעז'ס טנעה סנעמעוו

 ,סעמַאמ-ןעיורפ ערעייז ןוא ךעלהפוע-רעדניק ערעייז ןרָאװעג ןטכָאשעצ ןענעז'ס ןגיוא

 לָאמ קיצכעז טיוט םעד ןענעגעגַאב סָאװ רענַאזיטראפ עטנפָאוואב עשירעפמעק ןוא

 .תוליפת-רופיכ-םוי יד ןיא ץרַאה רעייז סיוא ןענייוו עלא .העש רעדעי ןיא

 ןיא ךיז ןעניפעג רימ ? תומשנ תורכזה םענעי ןופ רעמָאי םעד ןרעדליש ןעק רעוו

 רעשטשיווָאגינ עכעלדנעמוא יד ּפָא טנכייצ סָאוו לגרעב ַא ,רעדלעוו רעשטיווָאלָאווס יד

 ,לעװָאק ןייק ךיז ןעיצ סָאװ םיחטש עטייוו ןוא עטיירב יד טימ טצענערג ןוא ןפמוז

 "יווַארבמָאד ןעמונעגניירַא ענווָאר רעטנוא זיב ,ענשטָארַאמ ,עווענַאי ,ןירבָאק ,קסניפ

 םישודק רעטנזיוט ךס ַא ןופ רענייב יד טיירפשעצ ןענעז חטש ָא םעד ףיוא .רעדלעוו רעצ

 יד ןיא טריפעגכרוד ןבָאה ןשטייד יד סָאװ תוטיחש עסיורג יד תעב ענעמוקעגמוא

 תורהנ לע, סָאד יוו רעקרַאטש ןעוועג קפס-אלל זיא ןַאד ןייוועג רעזדנוא ,1942/43 ןרָאי

 יוו רעשיגַארט ןעוועג קפס ילב זיא ןאד רופיכ"םוי רעזדנוא ."וניכב םגו ונשבי םש לבב

 ןעלמיה ענעיילב יד ןבָאה ןכ-יפ-לעדףא .עינאפש ןיא ָאדַאמעװקרָאט ןופ ןטייצ יד ןיא

 ןעגנַאלרעד לָאז "םימחר אלמ לא, סָאד זַא ,עלעריט ןיילק ןייק וליפַא טנפעעגפיוא טשינ

 ךעלגעט-גָאט ךָאנ ןענעז םישדח עקידרעטעפש יד ןיא ןוא סנגרָאמוצ .דובכה אסכ םוצ

 .ןרָאװעג רערעטיש רעדיוו ןענעז ןעייר ערעזדנוא ןוא תונברק עשירפ ןלַאפעג

 .םיללפתמ יד ןשיווצ טייקיאורמוא עלעיצעפס א ןקרעמ טזָאלעג ךיז טָאה הליענ רַאפ

 ךיז ןבָאה -- רעדנעס ןֹוא לירַאב ,רעצרעמידלַאוו רעד המלש ,רעורדנַא רעד לסָאי

 ערעייז ןיא טכַארטרַאפ ףיט ןענַאטשעג ןענעז ערעדנַא יד .ךיז ןשיווצ טעדוסעג גנַאל

 תורוד ףניפ ןעקנַאדעג ענייז ןיא טריפעגכרוד יאדווא טָאה ס'םייח קיציא : תובשחמ

 יאדװַא טָאה ,ראדנערַא רעקשזערעב רעד לסָאי 'ר ...טנגעגמוא רעציווָארבמָאד ןופ ןדיי

 םיחרוא-תסנכה ןיא ,תודיסח סלודגה ןרהא יר ןיא ,םימש-תארי ןיא טכַארטעגנײרַא ךיו

 ןופ רענעמוקעג א ,רעקשזערעב ךורב ,םעדייא ןייז ;..תוירבה תבהא ןוא הקדצ ןוא



 ןייטשלעגייפ קחצי 0

 טקנעדעגניירַא ךיז יאדווא טָאה ,תודיסח סמשילעב ןכוז עילָאדָאּפ ןייק דנַאלשטייד ןטייוו

 רעטַאפ ןיימ ןגעוו טציא טכַארט ןיילַא ךיא ..הרות רעד ןופ תורתסנו תולגנ יד ןיא

 ןוא טַאהעג ץרא-ךרד ןבָאה םייוג טימ רעפרעד רעקילדנעצ ןכלעוו רַאפ ,רעבוד םייח

 רעזדנוא ןופ רעטצנעפ ענעפַא יד רעטנוא ןגיילסיוא ייז ןגעלפ ירדנ-לכ וצ רוּפיכ-םוי

 ןבעווש ןלָאז ןטאט ןיימ ןופ תוליפת יד ידכב רעדניק ןוא רעבייוו עקנַארק ערעייז זיוה

 רעדנעס רעדורב ןיימ ןוא ךיא ןעוו .רופיכ-םוי ברע ,ןטכענ םיוק ...פעק ערעייז רעביא

 יד ףיוא ןייז ללפתמ םייחה-תיב םענערָאוועג-בורח ןפיוא לעבאנ ןייק ןעגנַאגעג ןענעז

 -נָא ןבָאה רימ סָאוו םייוג עפורג א ןופ ןבעל ןטימ ןפָאלטנַא םיוק רימ ןענעז ,םירבק

 .געוו ןפיוא ןפָארטעג

 ןפיזא ןכָארקעגפיורַא ךיא ןיב ,רעדלעוו רעשטיװָאלָאװס יד ןיא הליענ רַאפ טציא

 - /ןדיי ךעלטשער עכעלקילגמוא, :טגָאזעג בָאה ןוא םַאטש םענעבמעד ןטקַאהעגרעטנוא

 -סיה ַא שינַאטנָאּפס טלקיװטנַא רימ ייב ךיז טָאה'ס ןוא "! ןרעהסיוא רָאנ ןענייוו טשינ

 -סיוא זיא סָאוו ,קלָאפ ןשידיי ןופ םויק רָאי טנזיוט יירד רעביא קילברעביא רעשירָאט

 -ילערדשידיי ןיא טייקנטלַאהעגסיוא ןוא הרובג ,םוקמוא ןוא םוטרעריטרַאמ ןיא טקייוועג

 ןטנָארפ יד ףיוא בצמ םענופ קילברעביא ןַא טכַאמעג בָאה'כ .טייקיטרַאנגייא רעזעיג

 יד ןופ םוקמוא םעד ןוא הלפמ סרעלטיה ןעזעגסיֹורַא ןיוש ךיז טָאה'ס עכלעוו ןופ

 טרעטנענרעד'ס, :ױזַא קידנגָאז רעטרעוו עניימ טקידנערַאפ בָאה'כ .סעדרָאה עשישטייד

 ןוא רעניַארקוא יד ךיוא ןובשחו-ןיד ןבעגּפָא ןפרַאד ןלעוו'ס ןכלעוו ןיא גָאט רעד ךיז

 אל לע זדנוא רעביא תוטיחש ןוא םישעמ יד רַאפ -- ןשיטָאל ןוא רעניווטיל ,ןקַאילָאּפ

 ןופ גערב םוצ ןייגרעד ןלעוו ָאד ןענעז סָאוו עלַא יד טשינ זַא ,רָאלק זיא'ס .וניפכב ןווע

 ןופ גָאט םעד ןבעלרעד ךָאד טעוו זדנוא ןופ לייט ַא זַא ,רעכיז ןענעז רימ רעבָא .הלצה

 ,םישודק ענעמוקעגמוא עטקינייפרַאפ יד תעד לעו םוקמה תעד לע ,רעבירעד .גנואיירפַאב

 -םייוג עקיטרָא יד ןופ טנעה יד ןופ ענעלַאפעג ,תוירזכאו תונושמ תותימ ינימ לכ ךרוד

 םרח ַא ןפורסיוא :גַאלשרָאפ רעודנוא וצ ןייטשוצ םיללפתמ עלַא רימ ןטעב ,רעדרעמ

 ןוא ,ןּפמוז עכעלדנעמוא ןוא רעדלעוו עסיורג עקיזָאד יד ףיוא ,דרע רעקיזָאד רעד ףיוא

 ָאד ,רעדרעמ ןרעביא ןוחצנ ןכָאנ לָאז סופ-רעריטרַאמ רעשידיי ןייא ןייק זַא ,רדנ ַא ןָאט

 וצ ןדיי עלעטשער עניילק ענעבילבעגרעביא סָאד ןעיצ ךיז לָאז ןוא .ןביילברַאפ טשינ

 ןשידיי ןרַאפ טפנוקוצ ערעכיז ַא ןעיוב ןוא ןפמעק ןוא ןדייל סָאװ רעדירב ערעזדנוא

 "! לארשי-ץרא ןיא קלָאפ

 : דלַאוו ןרעביא ןגָארטעצ יירשעגסיוא רעקיטכעמ ַא ךיז טָאה רעטרעוו עניימ ךָאנ

 יו ןרעווש רימ ,ןמא;

 טרָאד ךימ טָאה ,דנאלשטייד ןיא קידנעייז ,1949 רָאי ןיא ,רעטעפש רָאי 6 טימ

 ךימ טָאה ןוא דלַאוו ןיא רדנ םעד ןָאטעג ןבָאה סָאװ ןדיי ענעי ןופ רענייא טכוזעגּפָא

 ןיב ךיא יו םעדכָאנ לארשייץרא ןייק ןייג ןריווושעג דלַאוו ןיא בָאה ךיא, : ןטעבעג

 ךיז ךיא בָאה טציא ;החפשמ ןיימ ןריולרַאפ ןוא רעבירג-טיוט יד ןופ ןכָארקעגסױרַא

 -נעגרַא ןיא ךיז טניפעג יז ןוא טעוועטַארעג ךיז טָאה רעטכָאט ַא סניימ זַא ,טסווורעד



 1 רעפמעק-:טנַארפ ןוא רענַאזיטרַאפ ןגעוו

 ןרָאפ ןענעק לָאז ךיא זא רדנ םעד ריתמ רימ טייז -- ךייא ךיא טעב רעבירעד !עניט

 ."רעטכָאט רעקיצנייא ןיימ וצ

 רעד ןופ ישארה ברה -- ןעכנימ ןופ געינס ברה וצ ןעגנַאגעג עדייב ןענעז רימ

 .רדנ םעד ןעוועג ריתמ טָאה רע ןוא -- דנַאלשטיידדברעמ ןיא הטילפה תיראש

 רעשטיװָאלָאװס יד ןיא רופיכ-םוי םענעי ןעוועג ןענעז סָאװ ןדיי עקירעביא עלַא

 המחלמ רעד ךָאנ ןבָאה עכלעוו ייז ןופ יד -- ןעוועג רדנ לבקמ טרָאד ןבָאה ןוא רעדלעוו

 .ןעוועג םייקמ לארשי ץרא ןייק ןייג וצ רדנ םעד ןבָאה ,דנַאלסור ןזָאלרַאפ

 דנאבראפנטאר ןופ דלעה -- קילַאב םוַאנ ןַאטיּפַאק

 רעטיור רעד ןופ ןעייר יד ןיא רעפמעק עשידיי רעציװָארבמָאד ענעלַאפעג יד ןשיווצ

 ןייטשלעגייפ םייח 'ר יבא ינב ,עייש ןוא עילע ,רעדירב ייווצ עניימ : ןעוועג ןענעז ײמרַא

 קילעז ןַאמקיּפ ףסוי ,לזנעג ןרהא ,רענזיוט אבא ;רעצלעז קילָארס רעגָאװש ןיימ ; לי'ז

 בקעי ,קינעשטעפ ךורב ,ןפניורב אבא ,ןייטשלעגייפ ןמלז ,ץעווש שרעה-השמ ,קירדומ

 סנעמעוו יד ךיוא .קירטעפש קחצי ,ןייטשלעקניפ קחצי ,ןאשיילפ ,קיטָאק ,עבלוב ,ץעווש

 זענעז ,ןעמוקעג טשינ טנָארפ ןופ קירוצ ןענעז ייז רעבָא ,טסוווַאב יונעג טשינ זיא לרוג

 טריזיליבָאמ ןענעז סָאװ עכעלטנגוי רעקילדנעצ עלַא יד ןופ .ענעמוקעגמוא תקזחב

 ,(1941 ינוי) ןטעיווַאס יד ףיוא לַאפרעביא סרעלטיה ןופ ךָאװ רעטשרע רעד ןיא ןרָאוועג

 ןופ -- (1939 רעבמעטפעס) ןליופ ףיוא לַאפרעביא סרעלטיה תעב רעירפ ךָאנ רעדָא

 עטנכערעגסיוא ןביוא יד .קילדנעצ בלַאה ַא םיוק טרעקעגקירוצ ךיז טָאה ןעמעלַא ייז

 ןגעוו ץיװָארבמָאד ןופ ענעלַאפעג עקירעביא עלַא ךיוא יוו ,ןטנָארפ יד ףיוא ענעלַאפעג

 .ןדע םתמשנ אהת -- ,טשינ ןסייוו רימ עכלעוו

 עניַארקוא-ברעמ ןוכ םייוג ךיוא טריזיליבָאמ ןבָאה ןצנַאטסניא-עשיטעיווָאס יד

 דנַאל"רעטניה ןיא טקישעגקעװַא ייז ןעמ טָאה ,יורטוצ ןייק ייז וצ קידנבָאה טשינ רעבָא

 יד טָאה ,רעציװָארבמָאד ךיוא ייז ןשיווצ ,ךעלגניי עשידיי יד ןגעקַאד .טעברַא ףיוא

 ןיא ייז ןביוהרעד ,ןרידנַאמָאק ףיוא ייז טלושעגסיוא ,ןעייר עריא ןיא ןטלַאהעג ײמרַא

 ןופ רעדלעפטכַאלש יד ףיוא ןטָאשעצ ןגיל רענייב ערעייז ןוא ,סעגנַאר עשירעטילימ

 ,ץיװָארבמָאד ןטיירפַאב ןיא טנגעגַאב ךיא בָאה ייז ןופ םענייא .ןילרעב זיב דַארגנילַאטס

 רע תעב ,(1944) יימרַא רעשיטעיווָאס רעד ןופ שרָאמסיורָאפ ןכיירגיז ןופ דָאירעּפ ןיא

 רעציװָארבמָאד רעד זיא סָאד .החפשמ ןייז ןופ לטשער ַא ןכוז טנָארפ ןופ ןעמוקעג זיא

 דילגטימ א ןעוועג זיא סָאװ ,לקינייא ןַא סליפלעוו-רכששי ,קילַאב םוחנ ,רעכעלטנגוי

 ןטּפַאלקעצ ןופ ןכַאוו עטשרע יד ןיא .ןליופ תוכלמ ימיב ײטרַאּפ רעשיטסינומָאק רעד ןופ

 ,(ש"ת רופיכ"םוי) 1939 רָאי ןיא ץיװָארבמָאד ןייק שרַאמנײרַא ןשיטעיווָאס ןתעב ,ןליופ

 ,לַאזקָאװ'ןַאב ןפיוא .ד.וו.ק.נ ןופ טסניד ןיא טלעטשעג ךיז רע טָאה

 רעד ןיוש זיא ,לטעטש ןבורח םעד ןיא שינעגעגַאב רעקירעיורט רעזדנוא תעב

 ב ןוא סנדֹרָא טימ ןעגנָאהַאב ,רענייב טימ גנוי רעפייר ַא ןעוועג לגניי רעקילָאמַא
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 ."דנַאברַאפ-ןטעיװָאס ןופ יָארעג קילַאב םואנ ןַאטיּפַאק -- ןטעלָאּפע ענעדלַאג טימ

 ןפיוא, לבעווש ןוא ךעפ ןטָאשעג ,דניק א יוו טנייוועג טָאה *יִארעג, רעקיזָאד רעד

 גייטשפיוא ןייז טכיירגרעד עיזַאושזרוב רעד ןופ ףליה רעד טימ טָאה סָאװ םזירעלטיה

 ימוא יד ןופ גנוטָארסיױא עלַאטָאט יד .סנבעל עשירַאטעלַארפ ןענָאילימ ןטינשרַאפ ןוא

 סנטַאט ןיימ רָאנ טשינ ,םערָא ןוא ךייר ןשיווצ טלײטעגּפָא טשינ טָאה ןדיי עכעלקילג

 סעבייל ןוא גרעבנזייא לטָאמ ךיוא רָאנ ןעמוקעגמוא ןענעז ,רעדיינש ןוא רעטסוש ,םירבח

 ."רקש ןשיריבג ןופ טַאטלוזער ןיא ןרָאװעג טעליוקעג ןענעז ,ןטסילַאטיּפַאק יד ,ןוז

 ןיאו הרובג תונע לוק ןיא, :טכַארטעג ןַאד ךיא בָאה רעטרעוו עקיזָאד יד ףיוא

 רעקרַאטש טָאה םעניימ חומ ןיא רעבָא ."עמוש יכנא תונע לוק יכ ,השולח תונע לוק

 ןופ קילבנָא ןיא ,ןטעיווָאס יד ןבָאה סָאוורַאפ -- :עגַארפ עסיורג יד ןרעבגע ןעמונעג

 ןבָאה ייז ןכלעוו ןגעוו ןברוח ןופ דָאירעּפ םעניא ייס ,גנוטכינרַאפ רעשידיי רעסיורג ַא

 ןעמעלַא רַאפ רָאלק ןעוועג זיא גנוטָארסיוא עלַאטָאט יד תעב םעדכָאנ ייס ןוא ,טסווועג

 עשידיי עקיצניוו יד ןרָאפשנייא ןוא ןטיהּפָא טימַאב טשינ ךיז ייז ןבָאה סָאװרַאפ --

 ...סנבעל

 ןעוו ,(1941) תועובש ךָאנ ךָאװ רעטייווצ רעד ןיא ,טכַאנ רערעטצניפ רענעי ןיא

 טָאה ,וָאקרַאכ ןוא וועיק רעביא טיוט טייזעג טכַאנ עצנַאג ַא ןבָאה רעילפ עשישטייד

 -ןטאמרַאה ףיוא ,עכעלטנגוי עטריזיליבָאמ 70 טריפעגסיורַא ץיװָארבמָאד ןופ ןעמ

 ,גירק ןיא ענעלַאפעג עשיסור עניימעגלַא יד ןופ ןובשח ןטיול .ןרעלטיה רַאפ שיילפ

 ןבילבעג ןענעז 3--2 זיולב רעבָא ,ייז ןופ קילדנעצ עכעלטע ןרעקמוא טפרַאדעג ךיז ןבָאה

 רענַאזיטרַאּפ ןציירד :ןפמַאק-רענַאזטרַאּפ ןופ דָאירעּפ ןיא ,רעדיו רעטעפש .ןבעל

 ףלעווצ יד ;עיסרעוויד ףיוא ,עבוד רעטנוא ןופ ,דַאירטָא "סווָאטיש, ןופ קעווא ןענעז

 טשינ קירוצ זיא ,דיי רעקיצנייא רעד קַאּפעילש סחנפ ןוא ,קירוצ ןעמוקעג ןענעז םייוג

 "ןַאב רעשטאניכ רעד וצ קעװַא ןענעז רענַאזיטרַאּפ סקעז וצ סעפורג ייווצ .ןעמוקעג

 ןוא רעשטאניכ םולש רעבָא ןעמוקעגקירוצ ןענעז םייוג ןעצ יד ,עיסרעוויד ףיוא עיניל

 .ןעמוקעגקירוצ טשינ ןענעז -- ןדיי עקיצנייא ייווצ יד -- רעצרעמידַאלוו ליראב

 דַעיווָאס ַא טנגעגַאב ךיא בָאה ,דלַאװ ןופ קידנעייגסיורַא ,גנואיירפַאב רעד ךָאנ ןיוש

 ץוא םיא וצ ןפעלקוצ ךיז טלָאװעג ןוא ,םינפ שידי טכע ןַא טימ רָאיַאמ ןשיט

 .ןזָאלעג טשינ ךיז טָאה רע רעבָא ,תורצ עשידיי יד ןצרַאה ןופ לסיב א ןדײרּפָארַא

 ךיא זַא ,ןטארעג רימ טָאה ןוא טייקשידיי ןייז ןיא ןעוועג הדומ ךיז רע טָאה רעטעפש

 טשינ זדנוא ןופ טעוו ליט ןיא לייוו ,יימרַא רעד ןופ ןעייר יד ןיא ןסילשנָא ךיז לָאז

 יד ןטלַאהַאבסיוא רעכיילג זיא ײמרַא רעד ןיא ךיוא רעבָא ,טילפו דירש ןייק ןביילב

 .עינילדרעייפ עטשרע יד ןדיימסיוא ליוו ןעמ ביוא ,טייקשידיי

 טימ טָאה רע .קילַאב םיַאנ ןַאטיּפַאק -- *יִארעג, םוצ ןרעקמוא ךיז רימָאל רעבָא

 "רעד רימ טָאה רע .ןעגנורעניארעד-המחלמ ענייז טבעוועג ןוא טסעומשעג גנַאל רימ

 ןזיוועגנָא ןַא ףיוא טייהרעקידעבעל ןשטייד ענעגנַאפעג ןלעטשוצ טשינ רַאפ זַא ,טלייצ

 ייב לייווש -- יָאװעדַאיר א וצ קינווָאקלַאּפדָאּפ ןופ ןרָאװעג טרידַארגעד רע זיא ,טרָא

 ןרעוו טנעקעג וליפַא בָאה ךיא !רקפה טשינ טולב סאנוש םעד זיא ןטסינומָאק זדנוא



 3 רעפמעקיטנַארפ ןוא רענַאזיטרַאּפ ןגעוו

 לָאז דש ַא ,ןשטייד ענעגנַאפעג עשיחצור בילוצ ,ןעמעוו בילוצ ןוא) ּפָאק ַא טימ רעצריק

 ."זעוועג ליצמ ךימ ןבָאה ןרידנַאמָאק ןוא ןטַאדלָאס םירבח עניימ רעבָא ; (ןעמענ ייז

 ענייז סיוא טשיוו ,לקינייא ןַא סליפלעווזרכששי ,ץיווָארבמָאד ןופ קילַאב םוחנ
 -רָאט עטיור א ענעשעק-ןזיוה ןופ סיורַא טיצ ,ּפָא ףיט טמעטָא ןוא סיוא טייפש ,ןגיוא
 ,סָאריּפַאּפ ןבָארג ַא טיירדרַאפ ,ריפַאּפ-גנוטייצ לקיטש א ןוא סעקשערַאק טימ עקשטעב
 ךיז טיצרַאפ ןוא סָאריּפַאּפ םעד ןָא טדניצ ,ןפעלקרַאפ םוצ ץכעייפש טימ םיא טצענַאב

 ןופ טדערעגּפָארַא גנַאל ןוא טמעטָאעגּפָא עלייו א רע טָאה ךָאנרעד .ךיור ןטימ ףיט
 -- טלייצרעד טשינ םענייק טנעמָאמ םענעי זיב טָאה רע סָאװ ןצרַאה ןטרעטיברַאפ

 .לָאירַא ןוא קסרוק ןשיווצ ןטכַאלש יד ןיא ןעמוקעגרָאפ םיא טימ זיא סע סָאװ

 רעד ףיוא וטסָאה ָאד -- ןביוהעגנָא רע טָאה ױזַא -- ּפָאק טימ ַאידַאיד עשזרעה,

 .םורד וצ ןוא ןופצ וצ ןקע עטלגנעלשעג ייווצ טימ דָאר בלַאה ַא ןופ גנונעכייצ א דרע

 סָאד ,עלעבירג א דָאר-בלַאה ןרעסיוא ,קסרוק זיא סָאד .עלעבירג ַא דָאר-בלַאה םעד ןיא

 ןענעז רימ זיב .רעטעמָאליק 220 קחרמ רעד זיא טקנוּפ זיב טקנוּפ ןופ .לָאירַא זיא

 ,ךעלגניי רעציװָארבמָאד טנגעגַאב טּפָא ךָאנ ךיא בָאה עיניל-טנָארפ רעד וצ ןעגנַאגרעד

 בָאה ,טינשּפָא-טנָארפ םעד ףיוא סעינעשזַארס עשירָאטסיה עקיטולב יד ךָאנ רעבָא

 -עבעל יד ןשיווצ טשינ יאדווַא ןיוש ןענעז ייז ןוא ,ןעזעג טשינ םענייק רעמ ןיוש ךיא

 ."עקיד

 ךיא עכלעוו ןשיווצ ,עקיליוויירפ עפורג ַא;

 -ָאק ןוא ןַאמ-סגנואיורטרַאפ רעד ןעוועג ןיב

 -קַא ענעגנולעג ַא טריפעגכרוד טָאה ,רידנַאמ

 -ייד ַא טפַאשנעגנַאפעג ןיא ןעמונעג ןוא עיצ

 ןטינשעגניירַא ךיז טָאה סָאװ ,לורטַאּפ ןשישט

 בָאה ךיא .סעיציזָאּפ ערעזדנוא וצ טנעָאנ

 ןוא ריציפָא ןשישטייד םעד ןשרָאפ ןעמונעג

 ךיז טָאה "גנוצ ןבעג, ןעמונעג טָאה רע זעוו

 עוויסנעפָא ןופ ןַאלּפ רעד טקעלּפטנַא רימ ראפ

 -ןַאלּפ יד ףיוא ןוא דָאר-בלַאה רעזדנוא ףיוא

 ףיוא געוו ןעיירפ א ןענעפע וצ ידכ ןעק

 -נעמַאזוצ קעווצ םעד וצ ןבָאה ייז .עווקסַָאמ

 ןָאילימ ןבלאה א ךרעב וצרעהַא טפעלשעג

 -סופ סעיזיוויד ןצעביז ייז ןשיווצ ,רעפמעק

 -יווידדחרעצנַאּפ עקירעביא עלַא יד ןוא ,רעייג

 ןעצ ,ןקנַאט טנזיוט סקעז ךרוד טקעדעג ,סעיז

 -רידרַאבמָאב טנזיוט יירד ,ןטַאמרַאה טנזיוט

 טָאה חוכ רעטרירטנעצנָאק רעקיזָאד רעד .סענישַאמ-רעצנַאּפ רעטנזיוט ןוא ןענַאלּפָארע

 ."טנָארפ םעד ןכערבכרוד םורַא ױזַא ןוא -- ןטקנוּפ יירד ןופ ןריקַאטַא זדנוא טפרַאדעג

 (סקניל) קילַאב םוַאנ ןַאטיּפַאק
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 -ראפ סאנוש םעד ןכַאמטשינוצ ידכב ןטיירג ןעמונעג ךיז ןבָאה ןבַאטש ערעזדנוא;

 ייז ןיא טריקסַאמרַאפ ,סנבָארג עפיט ןבָארגעג טכענ יד ןיא רימ ןבָאה לכ םדוק .טסעמ

 םעדכָאנ .טנָארפ םעד סיוא גנעל סענימדלעפ רעטנזיוט טיירפשרַאפ ךיוא ןוא ,סענימ

 -עצ ייז ןוא ןקנַאט רעטנזיוט ןוא ןטַאמרַאה רעטנזיוט טפעלשעגנעמַאזוצ רימ ןבָאה

 ןבָאה ןשטייד יד רעדייא רעירפ גָאט ַא טימ .טריקסַאמרַאפ ןוא חטש ןרעביא טלעטש

 םילכ עקירעביא עלַא ןוא ןענַאלּפָארעַא ערעזדנוא ןבָאה ,ןריקַאטַא זדנוא טלָאזעג

 :ידנַאב רעד טָאה גָאט ןטשרע ןיא .סעּפָאקָא עשישטייד יד ףיוא רעייפ ןעייז ןעמונעג

 ."ןרַאוועג טלמוטעצ זיא ןוא ןשטנעמ טנזיוט קיצכעז ןרָאלרַאפ אנוש רעשיט

 -אליק קיצפופ טרעדנוה ןוא גנַאל רעטעמָאליק טרעדנוה יירד ףיוא ,פעטס רעד;

 ףיוא ןקנַאט עקַאטַא ןיא ןעגנַאגעג ןענעז ןטקנופ ליפ ןיא .טנערבעג טָאה ,ףיט רעטעמ

 טימ טקעדַאב ןעוועג זיא למיה רעד .סענישַאמ-רעצנַאּפ ףיוא סענישַאמ-רעצנַאּפ ,ןקנַאט

 .שיורעג רעייז ןופ ןרָאװעג ביוט ןענעז עלַא רימ ןוא ערעייז ןוא ערעזדנוא ןטאילַאמַאס

 רימ ,גנוקידייטרַאפ ןיא רעבירַא שטייד רעד זיא ןפמַאק עקיטולב ןופ גָאט ןטנצרעפ ןפיוא

 ןטיירפַאב ןיא .לָאירַא טָאטש יד ןעמונרַאפ ןוא עוויסנעפָא ןיא ןפרָאוועגניירַא ךיז ןבָאה

 ףיוא טריסנַאװַא ךיא בָאה טרָאד ןוא רידנַאמָאק-טנָארפ םוצ ןפורעג רימ ןעמ טָאה לָאירַא

 -עגסיוא ןעוועג זיא דיירפ ןיימ רעבָא .סנדרָא עכיוה ןופ בָאגוצ א טימ קינוװָאקלָאּפדָאּפ

 ,םירבח רעציווָארבמָאד עלַא ןרָאלרַאפ ךיא בָאה ןפמַאק יד ןיא לייוו .רעיורט טימ טשימ

 ."ײמרַא רעד ןיא רימ טימ ןעוועג ןענעז סָאוו

 עיצַארעּפָא רעד תעב ןוא ברעמ וצ שטייד םעד ןסױטשעגּפָא רימ ןבָאה רעטעפש,

 ןרַאפ טלעטשעג רימ ןעמ טָאה רַאפרעד ןוא .סעקינעלפ עשישטייד טרידיווקיל ךיא בָאה

 טָאה'ס -- ןפלָאהעג טשינ ןבָאה ןתוכז עטוג עקידרעירפ עניימ עלַא ןוא ,טכירעג-דלעפ

 זיב טרידַארגעד ךימ טָאה ןעמ .ּפָאק א טימ רעצריק ןרעוו לָאז'כ זַא ייברעד ןטלַאהעג

 רעוו ,עיצקַא רענעגנולעג רָאג א ךָאנ ,םורַא ךָאװ א ןיא רעבָא ,טַאדלָאס ןטושפ ַא וצ

 רעדיוו ךיא ןיב רעטעפש .טנַאנעטײל-ישדאלמ םוקַאב ןוא טרָאּפַאר םוצ ןפורעג ךיא

 ,"ןאטיּפַאק וצ זיב טכיירגרעד ןוא קירוצ ןסקַאוועג

 בָאה ךיא סָאװ עשזקנעדעג ,רעבוד קיציא ןעמ טפור ריד ,ַאידַאיד ,ַאיסטעשזַאק;

 יקסטעיווַאס ןיא זדנוא ייב ןעניפעג ןעמ ןָאק רשוי ןתמא םעד זַא ,סייוו ןוא טלייצרעד ריד

 .גנולייצרעד ןייז טקידנערַאפ קילַאב םוַאנ ןַאטיּפאק טָאה ױזַא -- *זּויָאס

 ןפיוא רעדיוו קעװַא זיא ,דנַאברַאפ-ןטעיווָאס ןופ דלעה רעד ,קילאב םּוַאנ ןַאטיּפַאק

 רענייב ענייז ןוא ,ףמַאק ןיא ןלַאפעג זיא רע .רשוי ןשיטעיווָאס םעד ןקיטסעפאב טנַארפ

 םיא טָאה ןעמ ןוא ןעוועג הכוז טָאה רע זַא ,ךעלגעמ .דרע רעשישטייד רעד ןיא זעור

 שידיי טימ רעד ףיוא סנגער יד .עװקסָאמ וצ -- חרזמ םוצ םינפ ןטימ ןעוועג רבוק

 רענייב יד ןעקנעווש ייז יוו ךיילגוצ רענייב ענייז ןעקנעווש דרע רעטּפַאזעגנָא טולב

 םענעּפָא ןיא ןלַאפעג ןענעז עכלעוו .ךעלגניי רעציווָארבמָאד ענעלַאפעג עקירעביא עלַא ןופ

 םעניײמעגלַא םעניא ןדנובעג ןייז תומשנ ערייז ןלָאז ָאט .ררוצ ןשיטסירעלטיה ןטימ ףמַאק

 .ןבעל ןופ לטניב



 ןברוח ןגעוו .ד

 ןברוח ןכָאנ ץַאלּפ"קרַאמ םעד ףיוא

 -עוועג ןופ לייט-ברעמ ןטנערבעגּפָא םעד ןגעקטנַא ךיא ייטש ןכָארבעג ןוא ןגיובעג

 ןסָאשעצ ןוא טעליוקעצ םיתב-ילעב יד ןענעז לייט םעד ןופ ךיוא ,קרַאמ ןשידיי םענעז

 ַא זיא רע יוו ,ץיװָארבמָאד ןשיאיוג םעד רעדיוו עז ךיא .טיוט זיב טקינייפרַאפ ןוא

 ףניפ ןגעוו טכַארט ןוא -- ןעשעג טשינרָאג טלעוו רעד ףיוא טלָאוו'ס יוו ױזַא ,רעצנַאג

 ןעייגיס .רוד ןטעליוקעצ ןטצעל ןיימ ןגעוו ןוא קרַאמ םעד ףיוא ןדיי תורוד קיצנַאווצ ןוא

 טָאה ןבעל סָאד תעב תורוד עקידרעירפ יד ןגעוו ןעגנולייצרעד ןורכז ןיימ ןיא ףיוא

 ןייק טשינ ןבָאה סָאװ תוישעמ ענעי ןיימ'כ ,ןעגנולסיירטפיוא ערעדנוזַאב ןָא ןסָאלפעג

 .ףוס ןייק טשינ ןוא ביוהנָא

 -יײסָאש רעד לקניוו ,זיוה סנרעטלע עניימ ןופ לקירב ןגנַאל ןפיוא ,קרַאמ רעטנעצ ןיא

 תולגע-ילעב יד טצעזעגסיוא ןציז ,םָארק רעסיורג סעלהשמ קילָארס ןגעקטנַא ,סַאג

 .א .א סעבעב לפלעוו ,לגייב ןמחנ ,אלאזוואק קחצי יוו רעייג-ספרַאד יד ייז טימ ןוא

 ןוא טעברַא-רעדיינש וצ גָאלשוצ לקעפ א טימ ןעמָארק יד ןופ ןָא טייג סעלענוז קילעז

 "רעד ךיז ןגעלפ סָאװ ,תולגע-ילעב עקילָאמַא ןגעוו השעמ א ןרעהסיוא ּפָא ךיז טלעטש

 -סנארט יד ןעוועג ןענעז ייז .םיקחרמ עטייוו זיב ןדיוב ענעטנווייל ערעייז טימ ןעגנַאל

 ןבעל ךעליירפ ַא ןעוועג זיא'ס ןוא םירחוס ןוא רעמערק ראפ תורוחס ןופ רעריטרָאּפ

 רעבָא ,סעקדַאירָאּפ עיינ טימ ןַאב יד טריסרוק טנייה .הסנרפ טַאהעג ןבָאה עלַא לייוו

 .רעסעמ ץיפש ןפיוא זיא הסנרפ

 טלעפ קרַאמ ןפיוא הסנרפ : טגָאז ןוא לדרעב רעטיש ןייז טצארק סעלענוז קילעז

 רעטלַא ןַא זיאס .הכרב לזמ ןייק ָאטשינ זיא'ס רעכלעוו ןיא לדָאנ א אטשינ זיא'ס ,טשינ

 ,טעז .ןדיי ןטוג א ןופ הכרב א ןוא סנ ַא ןעשעג ןעק יירעמערק ןוא יירעחוס ןיא זַא ,ללכ

 ַא ןופ הכרב יד ךיז טלַאה קרַאמ ןיא זדנוא ייב אד טָא ,טייוו ןייג טשינ ףרַאד ןעמ

 'ר ןיימ'כ -- ,רשוי ץילמ ַא סיוועג זיא םימורמב ותמשנ ןוא רוד רעזדנוא ןופ קידצ

 ...ונילע ןגי ותוכז לקילימש

 טרעדָאפעג ךיז טָאה'ס ןעוו ,טייצ רענעי וצ טרעעג'ס ,ַאהַא : טגָאז סעבעב לפלעוו ןוא

 ךשמה רעד ,תקולחמ יד ןָא ךָאנ טייג ןביוא ןופ ןעוו טייצ יד זיאיס ,עי ,עי .תפומ ַא ןזייוו

 -שטיגנוי רעד ןוא ,עזג רעלעבָאנ רעד ןופ עלערעפ תקידצ יד ןוא רענילראק ןרהא 'ר --

 ץיװָארבמָאד ןופ קדצ-ילעופ ,רעבָא .סיורַא טשינ טרָאפ ןוא טציז לקילימש 'ר רעק

 ַא ןיא ןיבר ןקשטיגנוי םעד ןיירא ייז ןצעז חוכ טימ שממ ןוא ענזערעב ןייק קעװַא ןפיול

 ןופ טדערעגּפָא ןעוועג זיאיס .ץיװָארבמָאד ןייק קירוצ ּפָאלאג ךיז ןזָאל ןוא עטערַאק

 תעב ןלָאז ,לביטש ןקיטייז ןוא שרדמה-תיב ןקירָאי-טרעדנוה-ליפ ןטלַא ןיא זַא ,רעירפ

 זיא סיורג .לוטש ןטעבעגסיוא ןַא םורַא טייק-ןוא-דניק טלמַאזרַאפ ןייז ןעמוקנָא רעייז

 ןיבר םעד ,עלעטעטש םוצ טרעטנענרעד ךיז טָאה עטערַאק יד ןעוו החמש יד ןעוועג
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 ןַא ןעוועג זיא'ס .קידתוכלמ לוטש ןיא םיא טצעזַאב ןעמ ןוא טנעה יד ףיוא ןעמ טגָארט

 ןוא טָאג !תוחמש עכלעזַא טנייה טעז רעוו סָאװ ,הכלמ-הוולמ א ןוא תבש ַא ,תבש-ברע

 רעבָא ,טקעמשעג טשינ סע טָאה דגנכש דצ םעד שטָאכ ,תמאב טיירפעג ךיז ןבָאה טייל

 טכַאמעג ,קרַאמ םוצ ןרָאפעגסיורַא יבר רעד זיא ,קיטנָאמ ,תבש ךָאנ .ייז טרעה רעוו

 ."הלכלכה לעו היחמה לע, :טשטנעבעג ןוא ןעמָארק יד םורַא תופקה

 ךיא באה הכרב רעד טימ השעמ יד טָא ,קילעז 'ר :ןפורעגנָא ךיז בָאה ךיא זעוו

 ,ןסרוד שממ טלָאװעג רימ קילעז 'ר טָאה ,ןעמָאנ סרענילראק ןרהא 'ר ןיא טרעהעג רָאג

 .ןעוו ןוא ,סָאװ ,יוו -- טוג קנעדעג ךיא .םינרקש ןענעז ,וד ןוא ייז : ןגירשעגסיוא ןוא

 גָאט םענעי ןופ ,ןגָאז ךייא ךיא לָאז סָאװ : ךישממ זיא ןוא טקיאורַאב ךיז טָאה קילעז 'ר

 דרעפ א טימ טייטשיס רעוו ;הסנרפ טָאה קרַאמ ןיא ריט ַא רָאנ טָאה'ס רעוו -- .ןָא

 לָאמ ליפ ןיוש ןבָאה םיעשר יד .ךרודַא ךיז טבעל ,קרַאמ ןיא ןַאבַארַאש ַא טימ ,ןגָאװ ןוא

 קירב ןטימ געוויןַאב יד ןעיוב םייב :לשמל ,קרַאמ ןיא ָאד ןטיילק עשידיי יד טביוראב

 ךעלגעטיגָאט ןביור ןקַאילָאּפ יד טנייה ןוא ;ןרָאי-המחלמ יד ןיא ךיוא ,ךייט ןרעביא

 -עג םיוקמ זיא הכרב סלקילימש 'ר רעבָא ,סעקטַאדָאּפ ענעבירטעגרעביא ערעייז טימ

 טשינ ןענעק םירזממ ןקַאילָאּפ יד ןוא ,טעטכינרַאפ טשינ ןבָאה ןעמָארגָאּפ יד .ןרָאװ

 יד ןיא ,רַאפרעד .הסנרפ רעשידיי ןופ טרָא רעקיצנייא רעד זיא קרַאמ רעד -- ,ןגָאירַאפ

 סַאג רענשטיפערעשט רעד ףיוא .ןעמָארק ןייק ןיא טשינ ךיז ןטלַאה ןסַאג עקירעביא

 רעיאנטסָאלָאװ ןיא .ָאטשינ יז זיא טנייה ,םָארק ענייש ַא טַאהעג ןעלריצ טימ םייח טָאה

 סע .ןרָאװעג לטב ךיוא ויא יז ןוא םָארק עסיורג ַא טַאהעג ןפנָארב עקטָאמ טָאה סאג

 ןיא ןוא סָאג-לוש ןיא ױזַא -- ,יינש יוו טושפ ךיז טכירקעצ סע ,ןייא טשינ ךיז טלַאה

 .םלענ ןרעוו ייז ןוא ןעמַארק ןזיוואב לָאמ עכעלטע ןיוש ךיז ןבָאה סַאג-לביטש

 טָאטש ןלייט עקירעביא יד ןיא זַא ,טגָאז ןוא ןגָאלשרעביא טווּורפ אלאזוואק קיציא

 קרַאטש רעדיוו קילעז 'ר טרעוו ָאד רעבָא .הסנרפ ןעמָארק ערעייז ןופ ןדיי ךיוא ןבָאה

 זיא רע ...עקיטכיר ןענעז ןריפסיוא ענייז זַא ,לָאמַא ךָאנ רעביא טרזח ןוא קיאורמוא

 ךרוד ןרָאװעג טקידיילעגסיוא לָאמ ליפ וליפַא ןיוש ןענעז ןעמָארק-קרַאמ יד טָא :ךישממ

 .קירוצ טלופעגנָא ןרעוו ןוא םיבנג
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 ןעלגניר סָאװ ,ןעמַארק עיינ ןוא עטלא תורוש ריפ ענייז טימ קרַאמ רעד זיא טָא

 ןעוועג חטש רעד זיא ןרָאי-רעדניק עניימ ןיא .חטש ןסיורג ןקיטנַאקריפ םעד םורא

 אד .טייזברעמ ןיא רעטרַאה ןוא רעלָאמש ןגעקַאד ,טייז-חרזמ ןיא קידמַאז ןוא טיירב

 ןוא ןדיי עשלטעטש טפלעה ַא ןופ הלכלכ ןוא היחמ רַאפ רוקמ-טפיוה רעד ןעוועג זיא

 -עלטסירק רעציװָארבמָאד רעטיירפשעצ ןופ ןשינעפרעדַאב עלַא רַאפ לַאווק-טפיוה רעד

 .גנורעקלעפַאב רעשידיי ןוא רעכ

 -פיונוצ יד ןוא ,דמערפ רעד ןופ תורוחס ינימ לכ ןופ רעריפוצ יד ןעוועג ןענעז ןדיי

 -סנַארטּפָא יד ןעוועג ןענעז ןדיי .דלעפ ןוא דלַאװ ןופ ןטקודָארּפ עקיטרָא עלַא ןופ רעפיוק

 ןייק וליפַא ןוא סעינרעבוג עשיסור עטייוו יד וצ ןטקודָארּפ עקיזָאד יד ןופ רעריטרָאּפ



 ךפד ןבוות ןגעוו

 טעװעצַארּפרַאפ ןבָאה טסָאלָאװ ןצנַאג ןופ םייוג טנזיוט קיסיירד יד סָאװ ץלַא .דנַאלסיוא
 -ריפ ןטיירפשעגרעדנאנופ-טיירב םעד ךרודַא זיא ,רָאי ןופ ךשמ ןיא ןטרָאג ןוא דלעפ ןיא
 .קרַאמ ןשידיי ןקיטנַאק

 ךעלגעט-גָאט .שער ןָא ןרָאװעג ןָאטעג ץלַא זיא ,ןטייצ עשיסור עקילָאמַא יד ןיא

 טייג שיוטסיוא ןוא ןוידפ רעד ןוא .םורַא ןשיפרָאד ןופ ךעלרופ טָאטש ןיא ןיירַא ןעמוק
 -שידיי ַא ןעוועג זיא'ס זַא ,ןגָאז טשינ ןעק ןעמ .ןטולב עסייה ןָא ,טלַאק ןוא ליופ ךיז

 ןקיטָאלב ףוס .ןעמַאנסיוא עניילק טימ זיולב ,למוט ןָא ךָאד רעבָא ,עילידיא עשיאיוג

 עלַא טימ קרַאמ רעד ןוא -- *סעקינטַאיּפ, ןיא רענייא -- ןדירַאי ייווצ ךיז ןלעטש טסברַאה

 טימ םייוג עקימורַא טנזיוט קיסיירד עלַא ןעמענניירַא ךיז ןיא ןַאד ןגעלפ ןסַאג עקיטייז

 ענרעזעלג ןוא רעדיילק עקיברַאפ ןיא -- רעטכעט עטצופעגסיוא ןוא ןיז ,רעבייוו ערעייז

 טריפעג ךיז טָאה'ס ןֹוא .פעצ עגנַאל ערייז ןיא ענעטכָאלפעגניירא תועבטמ טימ ןלעראק

 ,תואובת ענעדישראפ ,סעילעז ,סעבירג ,רעבלעק ,רעניה ,זדנעג טימ לדנַאװ-לדנַאה ַא
 טימ סענַאגַארטס םורַא ןוא םורַא .םימשה בל דע זיא שער רעד ןוא רעסעפ ,עימיס
 -עגנָא ןענעז ןעמָארק עלַא ןוא ,לוויטש עטעוועטכאידעגנָא ,ןעלטיה עקידרעטניוו ,םידגב

 סיוא ןטייב ןוא טנעה יד ןיא ןשטייב טימ רענייגיצ ךיז ןעיירד'ס .ןשטנעמ טימ טּפָארּפ

 ,ןדער ןוא ןטרָאק ןגייל סנירענייגיצ .ןָא ייז טריר ןעמ ןעוו םיריזח ןעשטיריס .דרעפ ערַאד

 ןיא טשטַאּפ ןעמ ןוא ךיז טגניד ןעמ ,טיירש ןוא טדער ץלַא .סעברא טיש ןעמ יװ ױזַא

 רעד אד ןיוש זיא טָא ,לוויטש רָאּפ א רעדָא ,לטיה ַא טעבנגעג יוג א טָאה טָא .טנעה יד

 -סיירטפיוא ןָא רעבירַא טייג ץלַא רעבָא .תוללק טימ תולוק ךיז ןגָארט'ס ןוא קינדאירוא

 ,ליטש רעדיוו זיא רָאי ץנַאג ַא ןוא ןעגנול

 סיוא ןקידייל ןוא רעמערק עשיפרָאד עשידיי יד לטעטש ןיא ןיײרַא ןרָאפ קיטנוז

 -- סעלעטע הילדג ףסוי ייב ,שטינאנאק לסָאי ייב ,ןַאמגערב השמ ייב ,ןריאמ קיציא ייב

 רעמערק עשיפרָאד יד ןיירַא ןעגנערב ןעיסָא .סעשטינרעשט ,סעבירג ,סעיליז ערעייז

 םוצ ךיילג טלעטשעגוצ ןרעוו סָאװ ,רעסעפ עסייוו ןיא סעדָאגַאי עטיור ןטרָאּפסנארט

 רעזדנוא ברע ךיוא ןוא רעקידעבעל רעמ זיא םיבוט-םוי עכעלטסירק יד רַאפ .לַאזקָאוװ

 ןטיירפשעצ ןצנַאג ןופ ןדיי עשיפרָאד יד גָאט ןדעי טעמכ לטעטש ןיא ןעמ טעו חספ

 ץמח םעד ןפיוקרַאפ םינבר יד וצ ןיירַא ךיז ןּפַאכ ןוא קרַאמ ןפיוא ןעמוק ייז .טסָאלָאװ

 .םיטיח-תועמ ןיא קלח רעייז ןבעג ןוא

 ,רעמוז ןיא יוזַא יינש טימ טקעדַאב קרַאמ רעטיירב רעד זיא רעטניוו יוו ױזַא

 םירסיק ןיא טרעטשעגמוא ןטרָאד ןַאד ןליפש ךעלגניי רימ .קידמַאז טייז-חרזמ רעד זיא

 עקידתובחר ענעי טָאה ןליופ תוכלמ רעבָא .ּפָארַא ּפָאק ןטימ טנעה יד ףיוא ןעייג רעדָא

 קרַאמ רעד ןוא קרַאּפ א טצנַאלפרַאפ טרָאד טָאה ןעמ -- טשרעדנַאעגרעביא טייז-חרזמ

 עשיאיוג עיינ ןעמוקעגוצ ןענעז קיטייצכיילג .טייז-ברעמ רעד ןיא רָאנ ןבילבעג זיא

 ןַאד .םייוג ןופ טנעה יד ןיא ןעגנַאגעגרעבירא ןענעז ןעמָארק עשידיי רעדָא סענַאגַארטס
 עשיליופ ןופ ,ןטולב עזייב טליפשעצ ידז ןבָאה'ס ןוא קידלמוט ןרָאװעג קרַאמ רעד זיא

 .רעמערק עשיניארקוא ןוא
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 ,ןרָאװעגנָא טלַאהניא ןייז קרַאמ רעד טָאה הלשממ רעשיטעיווָאס ןופ רָאי ייווצ יד ןיא

 ןרעביא ןבָאה טייל עטלַא ןוא ךעלרעדניק ערעזדנוא .ןעוועג קיאור טרָאד זיא רעבָא

 ןבָאה רעניארקוא עטזיורבעגפיוא ןייק ןוא ןקאילָאּפ עזייב ןייק ,ןטָארטעג רעכיז קרַאמ

 ןבָאה ןטסירעלטיה יד ןופ שרַאמנײרַא ןתעב .גנונעדרַאמוא ןכַאמ טגַאוועג טשינ ןַאד

 -במָאד ןופ ןדיי עטסעב יד קרַאמ ןפיוא טגָאיעגנעמאזוצ םייוג רעיטסערעב ןוא רעפורק

 -רעטַאמ ףיוא ןבעל ןבילבעג ןענעז ייז ןוא סנ ַא ןעשעג זיא'ס .ןסישוצסיוא ףיוא ץיװָאר

 ךרוד טריפעג טָאה רעבירג רענרַאס יד וצ שרַאמ-טיוט רעטצעל רעד .םירוסי ןוא ןשינ

 ,קרַאמ ןשידיי ןקירָאידטרעדנוה-ליפ ןופ טייז-ברעמ םעד

 א

 ענעמוקעג טיילעגנוי עשידיי טרילורטאפ 1904-5 ןרָאי יד ןיא ןבָאה קרַאמ םעד ףיוא
 .ןטָאנַארג-טנאה ןוא ךעלרעװלָאװער עניילק טימ עטנפָאווַאב ,ץושטסבלעז רעקסנימ ןופ

 ייז .םָארגָאּפ א ןופ לטעטש סָאד טיהעג ןוא ןטיילק יד ןשיווצ ןסעזעג ייז ןענעז טכענ

 ןקיווקרעד ןוא ןעמערַאװנָא ךיז עינרַאקעפ ןיא ןענייטשלעגייפ וצ ןפיולניירַא ןגעלפ

 .סקעבעג שירפ ַא טימ רעצרעה יד

 -ענעג רעד טריטרַאווקנייא ךיז קרַאמ ןפיוא ןהשמ דוד ייב טָאה 1918 בייהנָא ןיא
 ןעוועג זיא בוטש ןיא ןייטשגנוי לפלעוו ייב .עיזיוויד רעטס-83 רעשיסור רעד ןופ לַאר

 ןוא ןפָאלעצ ךיז ןענעז ייז רעדייא ןטאדלָאס יד טריזיליבָאמעד טָאה סָאװ ,בַאטש רעד

 .עניַארקוא ףיוא עיזַאװניא רעשישטייד רעקיטלָאמעד רעד רַאפ טנָארפ םעד ןפָא ןזָאלעג

 רעטנזיוט תעב ,קרַאמ ןפיוא לַאפרעביא ןַא טכַאמעג ןטַאדלָאס עשירעביור ןבָאה ןַאד

 ןוא רעוועג ןטלַאק טימ ןוא קעז טימ ןעמוקעג ןענעז רעפרעד עקימורַא יד ןופ םייוג
 יד טריזינאגרַא ךיז ןבָאה ןאד רעבָא .ןגעמרַאפ שידיי ןעװעבַאר וצ ידכ ,סעקווָאטניװ
 סעלק ןופ טפַאשרעריפנָא רעד רעטנוא ,רעוועג טימ ךיוא ,טנָארפ ןופ ענעמוקעג ןדיי

 ןטיירב םעד ףיוא טלעטשעג ןבָאה ןוא ,סילתפנ בקעי ןאמדלעפ ןוא ,סדוד-ריאמ סענַאמ

 -ַאגרָא ךיז טָאה סָאװ ץושטסבלעז רעשידיי רעציװָארבמָאד יד .דנַאטשרעדיוו א קרַאמ

 .ןספעש ענעקָארשעצ יוו ןפיולטנא םייוג רעטנזיוט יד ןעגנוווצעג טָאה ,ןיע ףרהכ טריזינ

 טעגרהעג ןטרָאד ןוא ץלעס ןייק ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה ןטַאדלָאס-רעביור יד ךיוא ןוא

 ,לײז רעצלעס לאומש

 ןירָאה ךייט ןרעביא קירב ןטימ עיניל-ןַאב יד טיובעג טָאה ןעמ תעב טייצ רעד ןיא
 ,סעקישטשמָארגָאּפ ןופ םיללכ עלַא טיול ,טריזינַאגרָא ךיז רעטעברַא יד ןבָאה ,(1884)

 ןיא סענַאגַארטס עשידיי יד ןעווערדנאלפ ןביוהעגנָא ןוא לטעטש ןיא ןסירעגניירַא ךיז

 ּפָאק םעד טקַאהעגּפָא ןדיי יד ןבָאה יורפ עשידיי א טעגרהעג ןבָאה ייז יוו םעדכָאנ .קרַאמ

 ףוא וויסַאּפ ןעוועג ןענעז םייוג ענעסעזעגנייא רעציווַארבמָאד יד .קישטשמָארגָאּפ א ןופןופ

 זיא ,לארשי בהוא ןַא ,ןיליוו ףרָאד ןופ ּפָאּפ רעד .ןסָאלשראפ רעזייה ערעייז ןיא ןסעזעג

 עקילייה ןגָארטעג ןבָאה סָאװ ,םייוג רעניליוו טימ לטעטש ןיא טכַאנ ייב ןענישרעד

 יד ףיוא טקריוועג טָאה סָאד .קרַאמ ןפיוא עיסעצַארפ א טריפעגכרוד ןבָאה ןוא רעדליב

 .םָארגָאּפ רעקיטולב ַא ןרָאװעג ןטימעגסיוא זיא'ס ןוא עכריק רעד ןופ ךעלעפעש



 ןברוח ןגעוו

 ןוא םירמז-ילכ -- קרַאמ םעד ךרוד טכַאמעג שרַאמ-הּפוח ריא טָאה החפשמ עדעי

 עקירעיורט טימ תויוול ךיוא .טנעה יד ןיא רעשטעליוק טימ סעטתנתוחמ עקידנצנַאט

 שרַאמױטיױט רעייז ןבָאה *תווממ ליצת הקדצ, ןופ תולוק עקיטעמוא ןוא רעטיילגַאב

 זיב לקניוו זופ ,קרַאמ רעצנַאג רעד זיא היוול עבושח א תעב .קרַאמ םעד ךרוד טכַאמעג

 ,פעק ענגיובעג טימ רענעמ ,רעבייוו עטנייווראפ .ןשטנעמ טימ טקעדַאב ןעוועג ,לקניוו

 ,דלַאװ רעצרַאווש ַא יוו ,סיורָאפ ךיז טגיוו ץלַא

 ןופ חטש ןפיוא טליּפשעגּפָא ץלַא ךיז טָאה ןוויזירפ ןוא ףלַאוו ןופ ןטייצ יד ןיא

 ןעוועג ךיוא ןענעז לוש-"תוברת, עטשרע יד ןוא "ןקותמ רדח, רעקילָאמַא רעד .קרַאמ

 טיירפשעגפיוא ךיז ןבָאה ,סעילעסָארַאק ןוא ןקריצ עטזיירעגוצ .קרַאמ ןופ חטש ןפיוא

 ,קרַאמ ןשידיי ןופ ןצענערג יד ןשיווצ

 תורוד ריפ ןרָאי עניימ ןיא ךיז ןבָאה ,סאג רעװָארַאקאמ ייב ,קרַאמ ןופ לקניוו ןפיוא

 ןרָאי-רעדניק עניימ ןיא ןיוש ,רעלדנעה-ןסקָא רעד עצמהרבא ןעוועג זיא ָאד .ןטיבעג

 -עגנָא ןַא טימ ןייטשלרעפ לדוי ןוז ןייז רעטעפש ןוא ,דיי רענעגָאלשעג רעטלַא ןַא

 עכעלטע ןטיבעג ךיז ןבָאה רעיומ-לקניוו ןסיורג םעד ןיא ָאד .הרוחס םָארק רעטּפָארּפ

 ןרעדנַאװ סָאװ ,רעטכעט טכַאמעג הנותח ,ןוגעב רשא טניֹוװעג טָאה טרָאד .םיתב-ילעב

 ,ףסוי דיחי-ןב סרשא 'ר .ןסַאג עטייווצ ןיא רענעמ ערעייז וצ רעביא ךיז ןביילק ןוא סיוא

 -עגניירַא טרעוו רע זיב ,טרָא םעד ףיוא טניווועג טָאה ,ןאמרעגנוי רעטוג ןוא רעליטש רעד

 הליהק עצנַאג יד יוו ךיילגוצ ןעמוקעגמוא החפשמ ןייז טימ זיא ןוא טארנעדוי ןיא ןגיוצ

 .הישודק

 ַא ןעוועג רעיומ םעד ןופ ריט א ןיא זיא הלשממ סנליופ ןופ ןרָאי עטשרע יד ןיא

 ךיוא זיא ןטרָאד .ןאמשיפ עינַאט ןוא עינָאר וצ טרעהעג טָאה סָאװ ,ןפנָארב ןופ ףיוקרַאפ

 ןטלקערבעצ םענעי ףיוא .ןוז סעלעסָאס לטָאמ ץקשטירעדינ ןופ עינרעזירפ ַא ןעוועג

 החפשמ יד ךיוא יוו ,לזייר יורפ ןייז ןוא אקניטיד לוולעוו ךיוא טניווועג טָאה ץאלפ

 ףיולעג ןיא טַאהעג לכש טָאה סָאוו ,(לדניירב יורפ ןייז טימ רעטסוש רעד) גרעבנזייא ןופ

 .לארשי ןייק ןעמוקעג רעטעפש ןוא ריביס ןייק ןביילקרַאפ ךיז ןעיימרַא ןופ

 א ריט רעדעי ןיא ןוא רעזייה ןעוועג ןענעז'ס ןכלעוו ףיוא ץַאלּפ ַא זיא רעהכַאנ

 ןעמָארק-שיילפ ייווצ ןעוועֶג ךיוא ןענעז ָאד ןוא ,טניווועג ָאד בָאה סעטיילדלעפ יד .היחמ

 -גנוי רעד ןסעזעג ךיוא טָאה ָאד .ןוז סרקנמ םעד עילע-בקעי ןוא לעכיק ןרהא ןופ

 ךעלגניי רעציוװָארבמָאד עלַא ןכלעוו ייב ,דמלמ-ארמג רעד עיניפ 'ר רענעברָאטשרַאפ

 (לארשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע ןבָאה רעדניק ןוא יורפ ןייז .טנרעלעג ארמג ןבָאה

 טָאה םיא ,ןוז סרעלסעק םעד ,ןאלפאק לסָאי ןעמוקעג רעטעפש זיא טרָא םעד ףיוא

 .ןעמוקעגמוא ןענעז דניק ןוא יורפ ןייז רעבָא ,ןקידעבעל א ןסירעגסיורַא לוכיבכ

 -יסח רעצינשזערעב ןלעטשּפָא ךיז ןגעלפ *תירב רוכז, ראפ ןעוו ךָאנ קנעדעג ךיא

 קרַאמ רעד זַא ,הרובג ןוא שער ַאזַא טימ *תירב רוכז, ןגָאז ןוא רעזיה ענעי ייב םיד

 םוצ טוָאלעג ךיז ןוא ,דוקיר ַא טימ םייחל ַא טכַאמעג רעהכַאנ ןוא טלסיירטעג ךיז טָאה

 ,ןילָאטס ןייק ןיבר
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 רעד ןופ ,רעווארג המלש 'ר ןופ לרעיומ רעד ןעוועג גנַאל טשינ טשרע זיא ָאד

 ןוא תוקחד ןיא ,לכיימש ןיא ןוא רעיורט ןיא טבעלעג טָאה סָאװ ,סעקינרַאגיצ החפשמ

 'ר .קידתווצק-יתש שממ ,ןטסַארטנָאק עפרַאש ןיא ,קידכפה-ינש קידנעטש ,תובחר ןיא

 ענייז רעבָא ,ךעלריטאנ ןברָאטשעג סיעכהל וצ זיא רע ,ןָאטעגּפָא ןרעלטיה טָאה המלש

 -עגסיוא רעלטיה טָאה ,רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז טימ ,םייח ,קיציא ,עקייש : רעדניק

 .ןטכָאש

 -יוא ןַא טימ עדייבעג ענרעצליה עסיורג ַא ןענאטשעג ץַאלּפ םעד ףיוא זיא לָאמַא

 טימ ,ןריט עטצינשג ערעווש ןוא רעטצנעפ עסייוו עטברַאפעג עסיורג טימ ,לביטש-רעב

 רשא ריבג רעציװָארבמָאד ןקיטלָאמעד םוצ טרעהעג טָאה סָאד -- ,קענַאג ןכיוה ַא

 יאדווא ןבָאה ױזַא זַא ,טרעלקעג ךיא בָאה ,ןרָאיזרעדניק עטסירפ עניימ ןיא .יקצולס

 עגנַאל ןוא עטיירב ןופ ,ןונבל-יזרא ןופ טיובעג ,ךלמה המלש ןופ ןצַאלַאּפ יד ןעזעגסיוא

 ריבג סיוא ןרָאװעג זיא יקצולס רשא ,טנערבעגּפָא טָאה זיוה סָאד .סעסורב עטלבוהעג

 עכעלטע ךרוד ןרָאװעג טיוברַאפ זיא ץַאלּפ רעד .םיקחרמ ןיא קעווא ןענעז ןיז ענייז ןוא

 רעדניק ,עקרימ עמַאמ ,עפָאי החפשמ יד ,קישטשָאווזיא רעד ןוגילק יכדרמ : םיתב-ילעב

 ןוא -- ןברָאדראפ ייבעג ,ןטכָאשעג רעדָא ןברָאטשעג רעדָא רעטָאפ ,ןרהַא ןוא םייח

 .ברחנו בורח

 ,םארק ,רעדניק ,לגייפ ןוא םהרבא ,רעװָאכילעװ החפשמ יד ןסעזעג זיא רעטייוו

 זיא טייז ןייא ןופ : סעניישט יד טימ ,זיוה רעקיטייזייווצ רעד ןיא .ןברוח ןוא הסנרפ

 ,לארשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע לייט א ,תורוד ייווצ ןופ החפשמ ַא ,גרעבנטכארט ןעוועג

 החפשמ יד ןעוועג זיא טייז רעטייווצ רעד ןופ ;טקינייפרַאפ ןוא ןטכָאשעג לייט א

 .הטיחש סרעלטיה זיב ,תורוד ייווצ ,קאפראכ

 ןוא ,דיסח רענילרַאק ַא ,דרָאב-םעזעב רעד טימ שירעב ןדיי ןשידיסח ןופ םָארק יד

 .ברחנו בורח -- םינוגינ עשידיסח ןופ רעגניז רעטוג א רעבָא ,רעקירעזייה

 -- ,לארשי ןיא ןענעז רעדניק סנעמעוו ,עינדור ןופ ,םיובנענעט המלש ןופ םָארק יד

 .המלש ןייק ָאטשינ ,םָארק ןייק אטשינ

 ןסָאלפעג טָאה קיאור ןוא ןדיישַאב ווו ,סנָאזנרהא יד ןופ זיוה עטרעיומעג יד זיא טָא

 -טרעוו ערעייט עלַא .ןעגנולסיירטפיוא-טיוט עטפָא טימ רעבָא ,ןבעל עלעירעטַאמ סָאד

 רעד ,ןאמ סלחר ,ןוז רענעברַאטשרַאפדגנוי ןייז ,ןרהא 'ר רעטלַא רעד :ןשטנעמ עלוכ

 ,לאיחי ןוז רעטייוצ רעד :ןָאזנרהא רַאזַאל לקינייא םענעברַאטשרַאפדגנוי ןופ רעטַאפ

 "ייטאב-קרַאטש ןוא ץיװָארבמָאד ןייק ןעעדיא עשיטסינויצ יד ןופ רעגנערבפַארַא רעד

 לטשער סָאד ןוא ; ןברָאטשעג גנוי ךיוא ,לוש-"תוברת, רעד ןופ יובפיוא םעניא רעטקיל

 .ןרעלטיה ךרוד עטעליוקעג ,יורפ ןוא ראזאל ,החפשמ רעד ןופ

 ,זָאווָאוויפ השנמ ןוא ןָאשיילפ השמ ןופ רעיומ-לקניוו רעגנַאל רעד -- לסעג ןרעביא

 -ייווצ רעד ,םדאה לכ ךרדב קעװַא סעטַאט יד ;ןביוט יוו עליטש ,תוחפשמ תורוד ייווצ

 יד ;לארשייץרא ןייק ןעוועג הלוע ךיוא ןוא טרעדנַאוועגסיוא תיוולייט טָאה רוד רעט

 .ןרָאװעג ןסָאשעצ ןענעז טרָא ןפיוא ענעבילבעגרעביא
 תוחמש עריא ,ןדייל ןוא ןדיירפ עריא ,ןגרָאז עריא ,הגאד ריא טימ החפשמ עדעי



 ןברוח ןגעוו

 'ןוא ןשיט עשידיסח ןופ גנואיינאב ףיוא ,ןטייצ עקיאור ןוא תחנ ףיוא ןעגנונעפַאה !

 ..ןברוח אזא רעבָא ,המדיק ףיוא טּפָאהעג טָאה רעוו .ןכוזַאב עשייבר

 : לרעיומ קיטייז-ייווצ א זיא ,קרַאמ םוצ ,לסעג-קרַאמ סָאד ןוא לקניוו-טסָאּפ ןרעביא

 עיניפ ןופ החפשמ רעליטש רעד ךרוד טניווואב ןעוועג ,קיקָאטש-ןייא זיא טייז ןייא
 ןוא רעטכעט .תוירבה םע ברועמ ןוא בוטדגזמ ַא ,דיי-הרות ןוא רעטעברַא ןַא ,רעדיינש

 -רַא רעטכעט יד ,םורפ ןעוועג זיא דיחי-ןב רעד :ןעיידיא ענעדישרַאּפ טַאהעג ןבָאה ןיז

 ,םזילַאיצַאס ןעמערטסקע ןיא עטייווצ יד ,"דנוב, ןיא ענייא ,סעקטסיאעטַא-סנירָאטעב

 םלוע ןפיוא ןענעז לפלעוו ןוז ןייז טימ עיניפ 'ר .(טּפַאכרַאפ טשינ רעלטיה טָאה ייז)

 -ירפ רעד טניוװעג רעטעפש טָאה טרָא םעד ףיוא .םיקחרמ ןיא ןענעז רעטכעט יד ,תמאה

 .ןעמוקעגמוא ןענעז החפשמ ןייז טימ רע ,גרעבנזָאר רעז

 לרעמש יר וצ טרעהעג טָאה ,קיקַָאטש"ייווצ זיא לרעיומ םעד ןופ טייז עטייווצ יד

 "ללכ ַא ךיוא ןוא םזינויצ ןופ רערערַאפ ַא ןוא דיסח ַא ,רעבליזקעווק ַא דיי א ,לקנערפ

 "עטַאט ןגעקַאד ,ןעמוקעגמוא יורפ ןוא רשא ןוז רעד זיא לרעיומ םעד ןיא .רעגרָאזרַאפ

 ןעוועג הלוע ןבָאה ,ןוצר סטָאג ןוא םזינויצ םעד קנַאד ַא ,רעטסעווש ןוא רעדירב ,עמַאמ

 ןיא ןייג טנעקעג ןבָאה לטעטש ןופ תוחפשמ עשידיסח רעטרעדנוה .לארשי-ץרא ןייק

 "וצפָא ךיז יאדכ זיא'ס ןוא .ןעגנַאגעג טשינ ןענעז ןוא ,סלעקנערפ יד ןופ םיכרד יד

 ןסיוועג ַא רעביא טכיזרעביא ןצרוק א ןכאמ ןוא לעקנערפ לרעמש 'ר ייב ָאד ןלעטש

 .רוביצ ןשידיי ןקידלטעטש ןופ ןבעל םעניא טינשּפָא-טייצ

 ןוא סעקיוועשלַאב ,ןליופ ,יילֶאקינ ראצ) תולג ירחא תולג רָאי קיצרעפ עטצעל יד

 ןוא טעטש ערעדנא ןיא יוו ,ץיװָארבמָאד ןיא ןבעל עשידיי סָאד זיא (ש"מי רעלטיה

 -טולב ןוא ןעמָארגָאּפ ,ןלַאפרעביא טימ טיילגאב ןעוועג ,עּפָארייא-חרזמ ןופ ךעלטעטש

 רעווש ַא טַאהעג ןדיי ןבָאה "ןתולג עליבאטס, ייווצ עטשרע יד ןיא וליפַא .גנוסיגרַאפ

 עלַא :ןהבש הושה דצה רעבָא ,הז ירהכ הז ירה אל שטָאכ .תורורצ תורצ ןוא ןבעל

 ןרָאי יד זדנוא ןרעטיּברַאפ ןענעק וצ תוביס טכוזעג ןבָאה טרָא ןפיוא רעטלַאה-טכַאמ

 עטשרע יירד עלַא ןיא עקַאט ןענעז ,הכמ רעד רַאפ האופר יד טיג טָאג זַא ,ןגָאז ןדיי

 ףיוא העפשה טַאהעג ןּבָאה ןוא םיעשרה ינפב ודמעש ,השעמ-ישנא ןדיי ןעוועג ןתולג

 .ןטנאדנעמַאק סעטסָאראטס .סעקינווָאנישט ,סעקינזיצקא ,סעקינדארוא ,סעוואטסירפ יד

 .הוואג עטזיורבעגפיוא יד טמיוצעג רעדָא טעלגרַאּכ ןוא ןפָאלעג ייז וצ זיא ןעמ

 ,(ץיווירק ןופ) ןאמצארק לכימ 'ר :םינלדתש יד ןעוועג סע ןענעז ײלָאקינ תולג ןיא

 לטַאמ 'ר ןוא ךוזרַאב לארשי 'ר ,(טנַאילפ ןיא ןסעזעג זיא סָאוו) ןַאמצַארק ליציא 'ר

 לרעמש ייר ןכלעוו ןיא ,"ןַײרַאפ-םירחוס, רעד ןעוועג זיא ןליופ תולג ימיב .גרעבנזייא
 -ענּפָא לָאמ ליפ ןוא תורצ עשידיי יד טעלגראפ טָאה סָאװ רעד ןעוועג זיא לקנערפ
 ית ו טכַאמעג לטבמ רעדָא .ןרעייטש ראפ םילטלטמ עשידיי ףיוא סעיצַאטיציל ןעירש

 נוטלַאוורָאפזטָאטש רעד ןיא םינינע טכיילגעגסיוא רערדָא ,ייציִלָאּפ רעד ןיא ןטרָא

 | ךיוה רעקירעהעג א ףיוא ןייטש טזמעג ןבָאה םינקתמ ןוא םינלדתש

 עמענרעביא דו טרפו ללכ ןופ .תורצ עשידוי לקעפ םעד ןיא ןבײלקרעדנַאנַאפ ד
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 טשינ הלילח לָאז ןעמ זַא ,ןייר ןוא קיטכיזרָאפ םישעמ ערעייז ןָאט ןוא ןייפ רעשידיי

 ."לבסי םתעדו רוחא םימכח בישמ,; --- ייז ףיוא ןגָאז ןענעק

 וצ קידנלייא קראמ םעד ךרודַא טפיול לעקנערפ לרעמש 'ר יוו טציא ךָאנ עז ךיא

 רשפא ןוא טנַאדנעמָאק םוצ עקַאט רעדָא ,לביטש רענילָאטס רעד וצ רעדָא ןאב רעד

 ַא ןיא בלַאה ךיוא ןוא ,סיורָאפ ןגיובעגסיוא לסיבַא ןטלַאהעג ךיז טָאה רע .זיוהטָאר םוצ

 יד ,קירוצ טקורעג לסיבַא ,טוה עטרַאה יד ּפָאק ןפיוא רעטניוו ייס ,רעמוז ייס ,טייז

 רעבָא .לוכב ודי לייוו ,טפיֹול רע ללכה -- ,טכארטראפ קידנעטש ,קיטייז-לטרעפ ןגיוא

 -נעט רעד ןעוועג לרעמש 'ר זיא ,לטעטש ןיא זיא יבר רעד ןעוו ךיוא ןוא הרות-תחמש

 ןגעקַאד .םידיסח יד ייב רעכַאמ-ךעליירפ ןוא רעפיטש רעד ,רעגניז-םינוגינ ןוא רעצ

 םוצ טמורבעגרעטנוא זיולב ןוא טרעלקרַאפ ןעוועג רע זיא רוּפיכ-םוי ןוא הנשה-שאר

 עיינ יד טפאכעגרעטנוא רעדָא ,חסונ ןוא םינוגינ עטלא סהליפת-לעב םעד טקַאט

 .קירעזייה-בלַאה ץלַא ,ןשרַאמ ןוא םינוגינ

 ןוא םיאבג ןופ ןרינימָאנ רעדָא ןלַאװ ייב ןעוועג לרעמש 'ר זיא וויטקַא רָאג

 זיא'ס לייוו ,טדערעגניירַא ליפ ןעמ טָאה ָאד .אשידק-הרבח רענילראק רעד וצ ,םישמש

 ענעגייא ןַא ךיוא ךָאד ןבָאה םידיסח רענזערעב -- םימש םשל תקולחמ א ןעוועג ךָאד

 יד ןיא ןעוועג רָאי קיצפופ ןוא טרעדנוה זיא סָאװ ,הטיחש רעד עגונב .אשידק-הרבח

 -עג רעקסירט ןוא רענזערעב יד לרעמש 'ר ימיב ןבָאה ,םידיסח רענילרַאק ןופ טנעה

 םוטעמוא ןעוועג זיא לרעמש 'ר ,ללכה .טייז קיטש ַא ןסירעגּפָא ןוא לאפרעביא ןַא טכַאמ

 סָאװ טאהעג רע טָאה קנעב יד ןיא ךיוא ,תונקסע ליפ טַאהעג טָאה ןוא ןטָארטראפ טוג

 -כָאנ ַא ןלָאצ וצ טַאהעג טָאה רעבוד םייח 'ר רעטָאפ ןיימ זַא ,ןפָארטעג טָאה'ס .ןגָאז וצ

 זיא טלעג ןייק ןוא ,ץיװָארבמָאד ןיא קנַאב ןכרוד ,גרעבמעל ןופ סענישַאמ ףיוא עמַאנ

 ןעלסקעוו ןיא ןעוועג רדסמ סָאד לרעמש יר טָאה .ןעוועג טשינ בוטש ןיא ןטַאט םייב

 .ןרָאװעג טיירפַאב ןענעז םירישכמ יד ןוא

 ןעמ זַא טרפב ,ןעמעטָא םוצ טפול יוו ,רפס ַא ןיא ןייז ןייעמ דיי ַא ךָאד זומ ךיוא

 אלוליה א ,ארגּפד-אמוי א ןיא ןקילײטַאב ךיז ,רוביצב ןענעוואד ךיוא ,רפס עדוי א זיא

 -עג טרעוו ךעלעזעלג עקנינָאמיציפ ייב ןעוו ,תמאה םלוע ןיא ןענעז סָאװ ,םיקידצ ןופ

 ןעוועג זיא ןעמעלַא םעד ייב -- ,םמשל םירופיס טלייצרעד ןרעוו ,םמשב הרות טדער

 םָארק ןיא ןוא בוטש ןיא לייוו ,ףוס ןזיב ןציזניירַא טגעלפ ןוא ףתתשמ א לרעמש 'ר

 ,רעטכָאט סעקשינמ המחנ ,הכלמ יורפ ןייז :ןייז ךמוס ךיז ןעמעוו ףיוא טַאהעג רע טָאה

 עלַא טימ טפאשטריוו-זיוה ןוא םָארק-טינש יד טריפעג טָאה ןוא ,לייח תשא ןא ןעוועג זיא

 .סעקוועשטיפ

 ןיא רוביצ-יכרצל תויבגמ עלַא ןיא טנַאה ַא טַאהעג טָאה לעקנערפ לרעמש 'ר

 סע זיא ןעוועג .השעמ עטנַאסערעטניא ןַא ןעגנַאגעגמורַא םעד ןגעוו זיא'ס ןוא ,לטעטש

 דיי ַא ןַאמ-רעטילימ רעגנוי ַא ןגָאלשעגוצ ךיז טָאה ץיווָארבמָאד ןיא ,1918 רָאי ןיא

 ןבעגעג ןעמָאנ א םיא ןעמ טָאה ,סקווו ןכיוה ןייז בילוצ סָאװ ,תולייח עשיליופ יד ןופ

 -עג םיא ןעמ טָאה לָאמנײא .לטעטש ןיא בשות ַא ןבילבעג זיא רע ןוא ,"לודגה תבש;

 יד ןופ טשינ טסיב ךיוא ,שזדָאל ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןוא ןריובעג טסיב וד :טגערפ



 ןברוח ןגעוו

 "סָאװ אט ,וחיכוי ךישעמו וטסיב טָאירטַאּפ רעשיליופ א ,"הלודג החנמ, יד ןטיה סָאװ

 רעפטנע רעד ןוא ?ץיװָארבמָאד לטעטש רענילָאװ א ןיא טצעזַאב ךיז וטסָאה עשז

 ,סעיצַארעּפָא המחלמ ןופ טייצ ןיא ,רידנומ ןשיליופ ןיא קידנעייז ךָאנ :ןעוועג זיא

 ןוא ןעגנוזעג ןבָאה סָאװ ,דרעב טימ ןדיי ייווצ סַאג ןיא ךייא ייב ןפָארטעג ךיא בָאה

 ןענעז סָאד .חספ ףיוא עמערָא רַאפ םיטח-תועמ ןבילקעג םורָא יוזא ןוא טצנאטעג

 בילוצ סָאװ ,("ץעינָאּפַאא; רענעפורעג רעד) עזַאמלפרַאפ ןוא לעקנערפ לרעמש ןעוועג

 ךיז ןסָאלשַאב ןוא לטעטש ןיא ךייא וצ המחלמ רעד ךָאנ טרעקעגמוא ךיז ךיא בָאה ייז

 .ןצעזאב וצ ָאד

 ךיז טנעקעג ןעמ טָאה ןלדתש א קידנעייז ,ןליופ תלשממ ןופ ןוטלש ןרעטנוא

 ַאזַא ןיא ןלַאפעגניירַא לרעמש 'ר עקַאט זיא לֶאמנייא .תונכס עסיורג ןיא ןקורניירַא

 לטעטש ןיא .ןסיש ףיוא טנַאװ םוצ טלעטשעגוצ םיא ןבָאה ןריציפָא עשיליופ : הנכס

 ,רעטכעט ייווצ סנכש םעד ןפָאלעגנָא ןענעז סָאװ רעדייא רעבָא ,שער ַא ןרָאוועג זיא

 'ר טלעטשראפ סרעפרעק ערעייז טימ ןוא ,ןאמנייש השמ 'ר תונב לחר ןוא הרובד

 -נטערטּפָא ןַאד רעד ןופ ןריציפָא יד ןקָארשעגּפָא ןבָאה למוט ןטימ תולוק יד .ןעלרעמש

 .הנכס רעד ןופ ץנַאג סױרַא זיא לרעמש 'ר ןוא ,ײמרַא רעשיליופ רעד

 קידנעטש קידנעייז זַא ,לעקנערפ לרעמש 'ר ןופ וחבשל ןרעוו טגָאזעג ךָאנ לָאז ןוא

 זיא לארשי-ץרא עשיטסינויצ יד ּוװ ,לביטש ןיא םידיסח רענילרַאק יד טימ ברועמ

 ןיא ןטָארטראפ ןעוועג רעדניק סלרעמש יר אקווד ןענעז ,טרידנעמָאקער ץראווש ןעוועג

 ןעוו טייצ יד ןעמוקעגרעטנוא זיא'ס .לארשי-ץרא רַאפ סעיצַאזינַאגרָא עשיטסינויצ יד

 ןוז ןייא זיולב ,לארשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע ןבָאה תיב-ינב עלַא ןוא עמַאמ-עטַאט

 םיא טָאה טנַאה סרעלטיה ןוא טפאשטריוו-תולג יד ןרידיווקיל ןבילבעג זיא ל"ז רשא

 .טכיירגרע

 ,רעטכָאט סעקשינ-המחנ ,הכלמ לייח-תשא ןייז לָאמַא רעדיוו טָאה לארשי-ץרא ןיא

 ןיא ךיוא טָאה לרעמש 'ר תעב ,םָארק-תלוכמ יד ןוא זיוה סָאד ןריפ טלעטשעג ךיז

 ןַארַאפ ָאד ךיוא ןענעז'ס .תונקסע רעכעלטפאשלעזעג ראפ דלעפ א ןענופעג ביבאזלת

 טיובעג טָאה ןעמ .סיֹורָאפ סיוטש ַא ןבעג םוצ ןוא ןקינייארַאּפ םוצ םידיסח רענילרַאק

 עבושח א"א ורבחל םדא ןיב ןתוררוב ,םינינע-הליהק ןַארַאפ ןענעז'ס ,שרדמה-תיב א

 קבש, ירפ רָאג רעדייל ,רעבָא ,לוכב ודי ןעוועג ָאד לרעמש 'ר זיא רעדיוו .םיניינע

 .טרָא ןקילייה רעביבא-לת ןפיוא ור עקיבייא ןייז ןענופעג טָאה רע ."יח לכל םייח

 ! ךורב ורכז יהי

 לטעטשמייה סָאד ןזָאלרַאפ רעדָא ןביילב

 הטילפה-תיראש רעציװָארבמָאד רעד ןופ עפורג א טָאה ,גירק םעד ןקידנערַאּפ ןכָאנ

 "ןקז רעד) לארשי-ץרא ןייק טגנַאלרעד ךיז ןוא דרע ענעטלָאשרַאפ יד ןזָאלרַאפ ךיילג

 ןברָאטשעג זיא רע ,וצרעד ןעוועג הכוז טשינ טָאה קינעשטעּפ ךורב ר"ב ףסוי 'ר הרובחה

 ענעבילברַאפ-ןבעל םייב ערעדנַא ןבָאה טייצ רענעי וצ .(לארשי-ץרא ןייק געוו ןפיוא
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 "מייה רעייז ןיא דנַאלסור-טעיװָאס ןלייט עלַא ןופ טרעקעגקירוצ ךיז זיולב רעציװָארבמָאד

 רעדָא ,ָאד ןביילב :עגארפ רעד רעביא טריטוקסיד ךיז ןשיווצ טפָא ןבָאה ןוא לטעטש

 ןדישרַאפ ןוא ןעגנוניימ יד ןעוועג ןענעז ןדישרַאפ ? עטנָאמרעדנביוא יד ןופ געוו םעד ןייג

 ןה ןוא ,"ןביילב ָאד; טהנעטעג ןבָאה סָאװ יד ןופ ןה ,עיצַאטנעמוגרַא יד ןעוועג זיא

 ."לארשי-ץרא ןייק ןייג , ןפורעג ןבָאה סָאװ ,ענעי ןופ

 -רעדרעמ עלַא טעוו טכַאמ עכיירגיז עשיטעיווָאס יד זַא ,טביולגעג ןַאד ךָאנ ןבָאה רימ

 ,םורַא ױזַא .ןטייק ןיא ןדימשרַאפ טנעה-רעדרעמ עלַא ןוא תוילת ףיוא ןעגנעהפיוא פעק

 ידכב ,ןביילברַאפ וצ ָאד הטילפה-תיראש רעד ןופ בוח רעד זיא ,טכַארטעג ןעמ טָאה

 ץיװָארבמָאד ןשידיי ןטעגרהעגסיוא םעד רעביא םישעמ עקיטולב יד ןגעוו ןגָאז-תודע

 .ןעמוקַאב ףָארטש רעייז ןלָאז רַאפרעד עכעלטרָאװטנַארַאפ יד זַא ,ןטיהּפָא ןוא

 "רעד רימ טָאה'ס סָאװ ,טקַאפ רעקידנגלָאפ רעד ןרעוו טנכייצרַאפ עקַאט לָאז ןוא

 .1953 רָאי ןיא ,רעטעּפש ןיוש ןעמוקעגרָאפ זיא סָאד שטָאכ ,ןַאמשיפ .י טלייצ

 םעד ,ןַאלּפַאק ילתפנ ןעמונעגטימ טָאה .ד.ג.ק.נ ןופ קינלַאשטַאנ רעקיטלָאמעד רעד,

 ןבָאה טרָאד ,תורבקה-תיב םעיינ ןפיוא קעווַא םיא טימ ןוא ,לטעטש ןופ ףַארגָאטָאפ

 ךיז טָאה עטעגרהרעד יד ןופ חיר רעד ןעוו .םירבק-ןסאמ ייווצ יד ןבָארגעגפיוא םייוג

 ,ןבָארג טלָאװעג טשינ רעמ ןבָאה םייוג רעציווָארבמָאד יד ןוא ןליפ קרַאטש ןביױהעגנָא

 טפרַאד .ןבָארגַאב ןוא ןדרָאמ טנעקעג טָאה ריא :טגָאזעג ייז וצ קינלַאשטַאנ רעד טָאה

 -ונעגסיורַא יד ןופ רעדליב טכַאמעג טָאה ףַארגָאטָאפ רעד .ןבָארגפיוא ןענעק ךיוא ריא

 ...ךוטרַאווש ןימינב ןופ טרָאּפסַאּפ רעד ןלַאפעגסױרַא דגב ַא ןופ זיא ןאד ןוא םיפוג ענעמ

 בילוצ ,טגערפעג טָאה ןעמ ןעוו .ןטָאשרַאפ ןוא טגיילעגניירַא קירוצ ןעמ טָאה רענייב יד

 זיא סָאד זַא טרעפטנעעג ןעמ טָאה ,רענייב-םישודק יד טרעדורעגפיוא ןעמ טָאה סָאװ

 טריזינַאגרָא טָאה סָאוו ,טנאדנעמַאק ןשיניַארקוא םענעזעוועג םעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןיא

 טָאה סע יוו .דנַאלשטייד-ברעמ ןיא טּפַאכעג טָאה ןעמ ןכלעוו ,1942 רָאי ןיא הטיחש יד

 .(ןכַארפש ליפ טנעקעג) ןליופ ןקילָאמַא םעד ןיא ןָאיּפש ַא ןעוועג רע זיא ,ןזיוועגסיורַא ךיז

 ,טהנעטעג הליחתכל רע טָאה ,ענווָאר ןייק טכַארבעג ןוא טקַאּפעג םיא טָאה ןעמ ןעוו

 זיא ןאמיינ למהרבא .תירבע וליפַא ןוא שידיי טדער רע ,היארהו ,דיי ַא רָאג זיא רע זַא

 טַאטלוזער ןיא .ףוצרפ ןתמא ןייז טריקסַאמעד ןוא טנעקרעד םיא טָאה ,ענווָאר ןייק ןרָאפעג

 ."הילת רעד ףיוא ןעגנַאגעג רעדרעמ רעד זיא ןגָאז-תודע םעד ןופ

 -מייה סָאד ןזָאלרַאפ רעדָא ןביילב ןגעוו עיסוקסיד רעד וצ ןרעקמוא ךיז רימ ןלָאז

 ןענעז ָאד .לארשי-ץרא ןייק געוו םעד ןכוז טסייה "ןזָאלראפ, זַא ,קידנסיוו ,לטעטש

 ור ןייק תורוד ןופ ךשמב זיא יווייס זַא ,ןובשח םעד טכַאמעג ןבָאה סָאװ ,עכלעזַא ןעוועג

 זיא דנַאל סָאד יוו תויה -- "עלעדנעל ןשידיי, םעד ןיא וליפַא ,ןדיי רַאפ ןעוועג טשינ

 ךָאנ זיא ןיילַא הניכש יד ,םינכש עקימורַא יד ןופ תוינערופ ףיוא טלעטשעגסיוא ךָאד

 ןעלקיװטנַא ךיז ןלָאז ןדיי זַא ,ןזָאלרעד טשינ טעוו טלעוו עשיטימעסיטנַא יד ,אתולגב

 ..דנַאל קילייה טקנעבעגסיוא רעייז ןיא

 םוצ ןגָאלשרעד וצ ךיז ידכב ,דיישפָא ןעמונעג בָאה ךיא עכלעוו ןופ ןדיי ערעייט יד
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 טדערעגמורַא טיירב ראג ךיז ןענעגעזעג רעזדנוא תעב ןבָאה דנַאל ןקילייה ןטקנעבעגסיוא

 יינספיוא ןבָאה ןורכיז רעייז ןיא .ץיווָארבמָאד ןיא ןבעל שידיי ןופ תורוד ייווצ עטצעל יד

 ןבָאה ןרָאטַאנרעבוג עשירַאצ יד ןופ םיחילש ןעוו ןטייצ ענעי ןופ רעדליב יד טבעלעגפיוא

 ןיא טרעדיילשעגסיורַא ןוא רעפרעד עקימורַא ןופ טריפעגניירַא טכענ עקיטסָארפ ןיא

 יד ףיוא רעדניק ךעלציפ טימ סעמַאמ ,תונקז ןוא םינקז סעפורג לטעטש ןופ קרַאמ ןטימ

 -מייה יד ןיא ןטסענ ערעייז ןופ עטגָאיעגסױרַא יד -- טיילעגנוי ענעגָאלשרעד ,טנעה

 יד סָאװ ,דָאב-טולב םענופ ךעלדליב יד ןורכיז ןופ ןעמוקַאבסיורַא ןבָאה רימ .רעפרעד

 .1906--1903 ןרָאי יד ןיא ןדיי יד רעביא טריפעגכרוד ןבָאה סעקינשטירּפָא עשירַאצ

 ,דנַאלסור ןופ רעטער עטשרמולכמ יד ןעוו ,1921--1917 ןרָאי יד טנָאמרעד ןבָאה רימ

 ןבָאה ("ץנעוורעטניא,, ג"ַא יד) ןטכַאמסיורג עשידנעלסיוא ןופ רעוועג ןטימ עטפנָאװַאב

 .ןדיי טעדרָאמעג

 ,ענליוו ,קסניפ ןיא זַא ,ןסייוו רימ ,ןליופ ןשיצירפ ןופ גנואיינַאב יד ןעזעג ןבָאה רימ

 טָאה דָאב-טולב יד ןוא ,טולב שידיי ןסָאגעג ןַאד ךיז טָאה טעטש ַא"א בובל ,עדיל

 סרעיָאטָאלָאז שרעה-בקעי ,רעדורב סאריפש לרעב .ןטימעגסיוא טשינ ךיוא ץיװָארבמָאד

 ַא ןָא טלָאמעד ןענעז ןדיי ךָאנ ןוא ,ןוז סרעצעניסאי לארשי ,ןוז סרענזיופ לדָאד ,ןוז

 ןטסעב ןיא) ןרָאװעג ןסָאשרעד ןוא ,םיוב םוצ ,טנַאוו םוצ ןרָאװעג טלעטשעגוצ סָאוו רַאפ

 ,לָאשטשָאק םעד ןגעקטנַא ,קרַאמ ןיא ןדיי ןפעלשסיורַא טימ טנגונַאב ךיז ןעמ טָאה לַאפ

 ןופ םיפתוש יד סָאװ ןדיי ענעגנָאהעג יד ןעזעג ןבָאה רימ .(טולב זיב ןסימשרַאפ ןוא

 ךעלטעטש ןוא רעפרעד יד ןיא ןעגנָאהעגפיוא ןבָאה ,סעצווָאכַאלַאב יד ,גנואיירפַאב סנליופ

 .עיסעלָאּפ ץנַאג ןופ

 רעדָא ,סעדנַאב-רעדרעמ יד טָא וצ לעלַארַאּפ זַא ,טקנעדעג ךיוא ןבָאה רימ רעבָא

 ןיא ןוא ,טולב ןיא ןעגנַאגעגּפָא ןַאד זיא סָאװ ,ײמרַא עטיור יד ןעגנַאגעג זיא ,ייז ךָאנ

 .ץיװָארבמָאד ןופ טנגוי רעשידיי רעד ןופ רעפמעק ךיוא ןעוועג ןַאד ןענעז'ס רעכלעוו

 ןגָאירַאפ ןתעב ףמַאק ןיא ןלַאפעג זיא עכעלטנגוי רעציווַארבמָאד עקיזָאד יד ןופ לייט ַא

 ןוא סױרַא ,ץיװָארבמָאד ןיא ןיירַא זיולב זיא ײמרַא עטיור יד שטָאכ .סעדנַאב עלַא יד

 "עקלעפַאב רעשידיי רעד ןופ תונברק לָאצ יד טרענימרַאפ סָאד טָאה ךָאד ,ןײרַא רעדיוו

 ײמרַא רעטיור רעד ןופ (1921--1917) דָאירעּפ רענעי זַא ,ןענכייצראפ ףרַאד'מ .גנור

 -רַאפ ןָא ,ןטכעלש םוצ ןדיי ןלייטסיוא ןָא ,קערש ןָא ,ןעגנולסיירטפיוא ןָא רעבירַא זיא

 קיאור דיי רעציװָארבמָאד רעד זיא ,תולג ןגנַאל םענופ דָאירעּפ םענעי ןיא .ןעגנוגלָאפ

 ךיילג רעדניק יד ,טעברַא ןיא ךיילג ןעמעלַא טימ ןעוועג ,ןסע םוצ סָאװ טַאהעג ,ןפָאלשעג

 יד ןופ תוכז ןיא ןוא םישזער םעיינ ןופ תוכז ןיא ץלַא סָאד -- רעדניק סנעמעלַא טימ

 .שארב זענאטשעג ןענעז סָאװ ,םירוחב עקידלטעטש עשידיי

 ןביילב , רַאפ עיצַאטנעמוגרַא סלַא טנידעג ןבָאה ,ןטקַאפ עטנָאמרעד סָאװ:רָאנ יד

 רעד ךָאנ הטילפה-תיראש רעציווַארבמָאד רעד ןשיווצ סעיסוקסיד יד תעב *טרָא ןפיוא

 .המחלמ-טלעוו רעטצעל
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 ןכעלנייפ םעד סיוא גנעל ,ץיװָארבמָאד ןיא תולג ןטכירּפָא ןופ תורוד 25 יד ךשמב

 ,ןעגנוניישרעד עקירעיורט ךס ַא ןטכיולַאב לַארטש רעקיטכיל ַא ךָאד טָאה ,געוו-רענרעד

 .טייקיטרַאנגייא רעשידיי ןיא טרעצנַאּפרַאפ ןייז ןוא ,ןדייל וצ חוכ ןבעגעג ןוא טמערַאוועג

 ליפ ןבָאה סַאג רעשידיי רעד ףיוא לייוו ,רעקיברַאפליפ א ןעוועג זיא לַארטש רעד

 עלַא ןענעז רוד רעזדנוא ןיא ןוא ןבעל עשידיי סָאד טמערופעג ןרַאטקַאפ עקיטסייג

 .שירעיצרעד ןעוועג ןעייטרַאּפ

 םענעגיובעג ןשידיי םעד לסיב ַא טכיילגעגסיוא ןבָאה עלַא -- "דנוב, ןזיב *יחרזמ, ןופ

 -עלבָארּפ רעזדנוא טרעלקעגפיוא ןבָאה סָאװ ,ןטנעגעלערפ טכַארבעג ןבָאה עלַא .ןקור

 רעד .םזיטימעסיטנַא ןוא םזילַאנָאיצַאנ ,קיטילָאּפ ,רוטַארעטיל ןגעוו טסעומשעג ,קיטַאמ

 ךיז ,טנעיילעג תירבע ןוא שידיי .טגָאזעג םיליהת ,טנרעלעג הרות טָאה רפסה"םע

 ןזיב רעבָא .עסערפ עכעלגעט יד טנעיילעג ,ןרוטַארעטיל עדמערפ ןיא טלבירגעג

 רָאנ ןגיוצעג הקיני רעייז ןדיי תורוד ןבָאה ,טרעדנוהרָאי ןטס20 ןקיטולב ןופ בױהנָא

 שממ ךעלגעט ךיז ןבָאה תורוד טכַא עטצעל יד ןוא תורצוא-הרות עקידתורוקמ יד ןופ

 .תודיסח ןיא טלבוטעג

 ןעמעלַא ןבָאה םינוגינ עקילייה ,ןעמעלַא ףיוא העּפשה טַאהעג ןבָאה םינוגינ עשידיסח

 רעד .םינוגינ עקילייה עכעלטע טַאהעג ןבָאה םידיסח רעציווַארבמָאד ןוא ,טרעטסייגַאב

 עכעלנייוועגרעסיוא תעב "סוהילא, ןרעוו ןעגנוזעג טגעלפ "ןסיורג םעד, רשא 'ר ןופ ןוגינ

 ןוגינ ןקילייה םעד .והילא יוליג וצ שממ ןָאט-בייה ַא ךיז ןגעלפ עלַא ןעוו ,סהכלמ-הוולמ

 : הרובג טימ תודועס-שולש וצ ןעגניז םידיסח לביטש עצנַאג סָאד טגעלפ ןרהא-תיב ןופ

 ידעכָאװ עקידנעמוקנָא יד ןסױטשּפָא ןלעוו ןטלָאװ ייז יוו יֹוזַא ,"תבש םעונ ףסכא הי,

 רעד טגעלפ ,"םלוע ןודא; םוצ ,שודקה-םוי ןיא םינוגינ-סוחי עקסמש-לעב יד .טייק

 םיללּפתמ יד ןגעלפ ןעגניז ןתעב זַא ,ןעווערטסיימסיוא קידתובהלתה ױזַא רזעילא רעטלַא

 .ןסעגרַאפטסבלעז ןיא ןייגרַאפ שממ ךיז ןוא למיה םענעפָא םעד ןעעז

 -רַאפ ךיז ןיא טָאה סָאוו ,יקסמָאכ עיסיזדריאמ יבר ,ןייר ףרָאד ןופ יבר-ארמג ןיימ

 םינוגינ עקילייה (ןצכַא) י"ח טַאהעג טָאה ,תודיסח רענילאטס ןוא רענירבָאק טרעפרעק

 רע ,הרות ישמוח השימח ןגעקטנַא םינוגינ ףניפ ןצונאב רע טגעלפ הרות-תחמש ןיא)

 ג"ל .("ןימאמ ינא, טימ גח-יאצומ ןקידנע ןוא "לדגתי לכה לעו, טימ ןבייהנָא טגעלפ

 -רעשט גילעז 'ר ןעגניז טגעלפ ,יבר רענילרַאק ןופ ךוזַאב ןתעב ,עבוד ףרָאד ןיא ,רמועב

 םיניינמ קיצנַאווצ ןוא *יאחוי רב ןועמש יבר, ןוגינ ןקילייה א טימ ץערעמידָאלװ ןופ קַאינ

 ..רבע ןטייוו םענעי וצ תולעפתה ןיא ןרָאװעג ןסירעגטימ ןענעז ןדיי

 : לסאי רעדורב ןייז וצ ןעיירש ןנחוי טגעלפ "לכעליש רעקסירט,, ןיא הרות-תחמש

 םעד ןיא .טלעפעג טשינ טָאה זַאטסקע ןוא ,"ןוגינ ןקילייה םעד ןיוש גניז אט-אט,

 ןעיצרַאפ ,ןריאמ-קיציא טימ דלעפ ןמחנ ןגעלפ אלוליה א תעב שרדמה-תיב רענזערעב

 רעד לירעב :עטיװַאצַארּפ יד ךרוד טּפַאכעגרעטנוא ןרעוו ךיילג ןוא ןוגינ ןקילייה א

 סָאװ ,ןוגינ םעד ןעיצרַאפ ןגעלפ עלַא .הלגע-לעב רעד םהרבא ,רעלעג רעד לאומש ,רעלעג
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 4 ןוגינ רעקילייה רעד

 ופ ןוגינ רעקילייה רעד -- רעייגרָאפ ענייז ןופ ןעמונעגרעביא טָאה ה'צמוחנ 'ר
 .ןשיט רענזערעב

 םוקמוא ןופ רוד רעד ןכלעוו טימ ןוגינ ןקילייה ןטצעל םוצ ןעמוקוצ ליוו ךיא רעבָא

 ץעוו ,תבש ןסיוועג א וצ קירוצ ךיז רעק ךיא ןוא .ןרָאי קילדנעצ ייווצ טקיווקעג ךיז טָאה

 יבר רעד זַא ,העידי יד טיירפשרַאפ ךיז טָאה ךעלביטש רענילאטס עשידיסח עדייב ןיא

 סָאד ןבָאה ךעלגניי-רדח רימ .תבש ןקידנעמוק םעד ףיוא ץיווָארבמָאד ןייק ןעמוק ףרַאד

 השמ ייב ןעוועג זיא רדח רעד) םייח-המלש 'ר ,רדח ןופ יבר רעזדנוא ןעוו ,טליפרעד

 ערעווש יד זַא ,ןייז זרזמ ןעמונעג זדנוא טָאה ,(סַאג-לוש קע ,בוטש ןיא שטַאדָארַאכ

 ףרַאד קיטשרענָאד רעדָא ךָאװטימ לייוו קיטסניד זיב ןענרעלסיוא רימ ןלָאז סי"שר

 םעד :ןעוועג עקַאט זיא ױזַא .ןיבר םעד ןייז םינּפ-לבקמ רעיומ סשרעה-השמ וצ ןייג ןעמ

 ךיז טָאה סָאװ הדע רעסיורג א ףיוא ןסיוטשעגנָא ךיז ךיא בָאה קיטשרענָאד ןקידנעמוק

 ןעמעלַא ייב .עננעקוס רעד וצ זיב שזא סַאגירעניבָארָאװ רעד ןיא ףיט טגעווַאב

 רענעמוקעגנָא רעד םורַא טרַאפשעג ךיז טָאה ןעמ תעב רעמינפ יד טניישעג ןבָאה

 -וקעג יד ןשיווצ .טלאטשעג עשיאייבר סָאד טניישעגסיורַא טָאה'ס רעכלעוו ןופ ,עטערַאק

 רעגניז-ףיוה רעשיאייבר רעד ,רענאכעלעט לקנַאי 'ר ןעוועג ךיוא זיא רעטיילגַאב ענעמ

 טלגנירעגמורַא ןבָאה םידיסח רעציווַארבמָאד ןעמעוו ,םינוגינ עשידיסח ןופ רעפעש ןוא

 .תבש רעכעליירפ ַא ןייז ןיוש טעוו'ס זַא ,קידנסיוו ,דיירפ טימ

 ,םידיסח טימ טצעזַאב ןעוועג ןשיט סניבר םעד ןענעז לביטש ןיא טכַאנ-וצ-קיטיירפ

 ,ןרהא-תיב םוצ סרערָאפכָאנ םינקז םיניינמ יירד ַא טלייטעגסיוא ךיז ןבָאהיס עכלעוו ןופ

 יד ךיוא ,ןשטנעמ טימ טּפָארּפעגנָא ןעוועג זיא לביטש סָאד .םכותב עדייז ןיימ ןוא

 עלַא ןיא .לופ ןעוועג זיא שילָאּפ רעד ןוא ,ןעיורפ טימ ןעוועג לופ זיא םישנ-תרזע

 טרעווס זיב םינוגינ עשירפ ןעגנוזעג םידיסח סעקפורג ןבָאה לביטש ןופ ךעלעקניוי

 ךָאנ ,שודיק םענעדײשַאב סניבר ןכָאנ .שיט םוצ ןיבר םעד טריפ ןעמ -- גנוגעוואב א

 םעד םחנמ ךרוד ענעגנוזעג ,תורימז עטשרע יד ןטכעלפ ןעמונעג ךיז ןבָאה ,םייריש יד

 -שיט יד טימ ןיבר ןופ סעומש ןקידבשוימ םעד ךָאנ .שפנה-תוכפתשה ןוא הוודח טימ ,ןזח

 תודידי המ, :רענַאכעלעט לקנַאי ןופ ןוגינ רעיינ-לגָאפש א טרעהרעד ךיז טָאה ,סרעציז

 טדימשעגוצ ןענעז עלַא זַא ,הדע רעד ףיוא העפשה ןוא תוקיתמ ליפיוזַא טימ ,"ךתחונמ

 עקיטכיל ןרָאװעג טמַאלפעגפיוא ןענעז ןגיוא סנעמעלַא ןיא .רעטרע יד וצ ןרָאװעג

 רעטרעוו יד ייב ןוא ,דיירפ ַא ןסָאגעגסיוא ךיז טָאה רעמינפ סנעמעלַא ףיוא ,ךעלרעייפ

 ןקיטכעמ ַא ןיא ןָאטעג זָאל ַא ךיז םלוע רעד טָאה "החונמ תבש םוי אבה םלוע ןיעמ,

 ,ץנַאט

 טימ םינוגינ סרענאכעלעט לקנַאי ןעגנוזעג ןרָאי ןבָאה םידיסח רעציװָארבמָאד

 ןשיט עקידתבש סנטַאט ןיימ ןגעלפ ןתודועס-שולש יד וצ .שפנה תוכפתשה ןוא ץראה

 -תבש ןיא ,לארשי-ץרא ןיא ךיוא .םינוגינ סרענַאכעלעט לקנַאי טימ ןעגנוזַאב ןרעוו

 -נעקנָאלב .ןוגינ סרענאכעלעט טימ "והשדחי, םעד םידיסח רענילרַאק ןעגניז ,םיכרבמ

 םינוגינ ענייז ןופ ךעלקיטש טלמרומעג ןדיי ןבָאה דלַאוו ןרעביא טייצ-ןברוח ןיא קיד
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 עשיסור עטסיוו-בלאה יד ןבָאה 1945 יַאמ ןט-9 םעד ןעוו ןוא .רעקיאור ןרעוו ןגעלפ ןוא

 -רעביא רעניילק ַא טָאה ,שטייד ןרעביא ןוחצנ רעייז טלבויעג טעטש ןוא םיחטשידרע

 סלקנַאי ןופ ךעלקיטש עסיוועג טמורבעג קידנענייוו םוטנדיי רעסעילָאּפ ןופ ביילב

 .קירעיורט ןוא קיצרַאה ױזַא ןענעז סָאװ ,םינוגינ

 זיא שודקה אקוני רענעפורעג רעד יבר רעד ,ןברָאטשעג זיא רענַאכעלעט לקנַאי

 רעביא ָאװטסײבַאר טריפעג רעטייוו ןבָאה םיקידצ-רעדניק ענייז רעבָא ,ןרָאװעג קלתסנ

 "נוזעג רעדיוו ןעמ טָאה סארגפד-אמוי עכעלנייוועגרעסיוא ןיא ןוא עיסעלָאּפ ןוא ןילָאוו

 טייקילייה רעד ןגעוו .ץרַאה סָאד טגעז ןוא המשנ יד טבייה סָאװ ןוגינ ןקילייה ַא ןענ

 טָאה רוד רעטעליוקעג רעד רעבָא ,סעיסרעוו ליפ ןעגנַאגעגמורַא ןענעז ןוגינ ןופ

 סָאד לייוו ,ןוגינ םעד טָא רימ ןעגניז לארשי ןיא טציא ךיוא ןוא ןוגינ םעד ןעגנוזעג

 טָאה קינרעס ןיא תועובש קידנעגניז .ןעגנוזעג ןוגינ םעד טָאה ץיווָארבמָאד עקידעבעל

 ןופ טייצרַאי םוצ ,שיט סניבר םייב ןילרַאק ןיא .ןוגינ םעד ןעגנוזעג ןע'םולש טימ ריאמ טרָאד

 ןיא ,ןה'צנחוי 'ר ןיבר םייב קצול ןיא .ןעגנוזעג ןוגינ םעד ןעמ טָאה ,לודגה ןרהא 'ר

 ןעמ טָאה םוטעמוא ,עקירעמַא ןיא םיל רבעמ ,לביטש רענילרַאק םעד ןיא עשראוי

 (דנַאלשטייד) דלַאוונרעפ רעגַאל ןיא ,גירק ןכָאנ .זאטסקע ןבלעז ןטימ ןעגנוזעג ןוגינ םעד

 זעוועג זדנוא ןשיווצ זיא, עיצנַאטס עקילייווטייצ א טכַאמעג טָאה הטילפה-תיראש יד וו

 -רַאפ קיצנייא רעד ןעוועג זיא סָאד .ןעגנוזעג ןוא טקנעדעג ןוגינ םעד טָאה סאוו ,דיי ַא

 .יקסרימידַאלוו שרעה-השמ 'ר בר רעווָאסעלק רעד ,םינבר רענילָאװ עלַא ןופ בר רענעבילכ

 םעד טביירשַאב ,ףיוה רענילָאטס ןיא ןשינעעשעג עלַא ןופ רענעק רעד ,יאכז-ןב .י

 .םיטרפ עקידנגלָאפ יד טלייצרעד ןוא ןוגינ ןקילייה ןופ רוקמ

 ,ןברָאטשעג זיא רעשוהלאב לקנַאי 'ר ,שודקה אקוני ןופ *תורימז םיענ; רעד זעוו

 -ּפָארַא טָאה'ס ןוא גנַאזעג סָאד טרעהעגפיוא טָאה'ס ,הדע יד טשרעהַאב רעיורט ַא טָאה

 רענילאטס רעד ןעוו ,םֹורַא טייצ ַא ןיא .החמש רעשידיי רעדעי ייב גנורעטש ַא טרעדינעג

 טרעהעג רע טָאה ,הווצמ-רב ַא ןופ החמש א וצ ןיבר םייב ווָאנעדיוק ןיא ןעוועג זיא יבר

 קרַאטש יבר רענילאטס רעד טרעוו ."ןיליפת רשק, םעד ןעגניז רעוואנעדיוק יד יוו

 -ילכ ןראברעדנווו ַא טציזאב ריא :יבר רָעווָאנעדיוק םוצ טגָאז ןוא ןוגינ םוצ ןדנובעגוצ

 טגָאז .ןרָאװעג ןכָארבעצ זיא ילכ רעזדנוא לייוו ,ילכ רעייא סיוא רימ טגרַאב ,גנַאזעג

 יוו לייוו ,ליפ וצ רימ ןופ טגנַאלרַאפ ריא :ןיבר רענילאטס םעד קידצ רעווָאנעדיוק רעד

 ,ןישודק ןיזיפשואל ןיברסמ ןיא רעבָא ;"תורימז םיענ, רעזדנוא ןָא ןביילב רימ ןענעק

 -עלעט לקנַאי 'ר לָאז תוכוס גח ורסיא זיב רמועב ג"ל ןופ זַא ,יוזא ןלייט רימ ןלעוו ןכל

 ייב ָאד ןייז רע ףרַאד הרות-תחמש ךָאנ סנגרָאמוצ רעבָא ,הנחמ רעייא ןיא ןייז רענַאכ

 .ןטסָאּפ ןייז ףיוא זדנוא

 רענַאכעלעט לקנַאי רַאפ םירדח טלייטעגסיוא ןרָאװעג ןענעז ףיוה רענילָאטס ןיא

 םלוע ןטימ ןרעמיצ יד ןיא דחייתמ טרָאד ךיז זיא לקנַאי יר .םיררושמ יירד ענייז טימ

 ייב טרעוו לַאפ רעטשרע רעד ןעוו .ןבליז ןוא ןעגנַאלק יד סױרַא טמוקַאב ןוא ןוגינה

 ,לקנַאי יר ,רע .רעשוהַאלַאב רשא ר"ב עטָאנ 'ר ררושמ ןייז ךיז וצ רע טפור ףייר םיא
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 םלוע ןופ ןעוו ןוא ,לוקב וננעי עטָאנ 'ר ןוא ,קיצרַאה ןוא סיז ,הקד הממד לוקב טגניז

 ררושמ ןטייווצ םעד ךיז וצ רע טפור ןַאד ,לַאפ ַא ךָאנ ןגיוצעגסיורַא רע טָאה הרישה

 ןעוו ןוא .לוקב וננעי לכימ 'ר ןוא לַאפ ןטייווצ םעד סיוא טצכערק ,רעגניז לכימ 'ר

 ךיז וצ רע טפור ,לַאפ רעטירד רעד רענַאכעלעט לקנַאי 'ר ייב קיטרַאפ ןיוש זיא'ס ה"ב

 ןוא .לוקב וננעי קחצי 'ר ןוא שגר טימ ליטש טגניז ,קחצי 'ר ררושמ ןטירד םעד

 ןַאד ,טעברַאַאב ןיוש ןענעז ןלַאפ יירד עלַא ןעוו ,םלוע ארוב לאל חבש םלשנו םת ןעוו
 יבר רעד זיב ,הלעמל םיקמעממ טייג לוק רעד זַא ,יוזַא לָאמ ןייא טימ עלַא סיוא ןעגניז

 ןצנַאג םעד ןיא גנוטיילגַאב ןייז טימ ןיירַא ךיז טכעלפ ןוא לדיפ ןייז טימ ּפָארַא טייג

 !הי ללהת המשנה לכ ןוא ,גנַאזעג טימ טליפעגנָא טרעוו סָאװ ,םורַא

 רַאפ ןריובעג טרעוו ןוגינ רעיינ א ,תועובש זיב רמועב ג"ל ןופ ןטייצ ןעייג ױזַא

 ."םלוע תרה םויה, רַאפ ןוגינ רעטייווצ א הנשה-שאר זיב ןוא ,תועובש ףיוא "ילא הי;

 עכעלנייוועגרעסיוא ןַא טורעג טָאה רענַאכעלעט לקנַאי יר ףיוא זַא ,ןפָארטעג טָאהיס ןוא

 יוזַא ,"תוכלמבש תוכלמ, זיב *דוהבש דוה, ןופ ,קורדסיוא ןשידיסח ןטיול ,גנוכַאװרעד

 -ײלגַאב ןיא ,רעפלעהטימ יירד ענייז טימ בקעי 'ר ןבָאה תועובש זיב רמועב ג"ל ןופ זַא

 .לָאמַא טימ םינוגינ עדייב ןפַאשעג ,לדיפ סניבר םעד ןופ גנוט

 רעסיורג רענילָאטס ןיא ןוא םידיסח טימ עגנעמ א ןרָאפעגפיונוצ ךיז זיא תועובש

 טימ רענַאכעלעט לקנַאי 'ר סָאװ ןוגינ םעיינ םעד ןרעה וצ טיירגעג ךיז ןעמ טָאה לוש

 רעד ."ךתארקל הבצייתא ילאוגו ילא הי, ןופ ןוגינ םעד ,ןעגניז ןלעוו םיררושמ ענייז

 .טייז רעקניל רעד ןופ אילמפ עצנַאג ןייז ןוא ,שדוק ןורָא םעד ןופ סטכער טייטש יבר

 ענייז טימ לקנַאי 'ר ּווו רעמעלעב םוצ טעדנעוועג ןענעז רעצרעה ןוא ןגיוא סנעמעלַא

 ,עז ,לקנַאי 'ר :יבר רעד ןָא ךיז טפור גנילצולפ .ןעגניז ןבייהנָא ןפרַאד םיררושמ יירד

 ןעוו לייו ,טשַאררעביא זיא םלוע רעד .םינוגינ יד ןופ תורצוי יד טשינ טייברַאּפ

 ןוא געוו ןופ ּפָארַא םיררושמ ענייז עקַאט ןכירק "ילא הי, ןעגניז ןָא טבייה לקנַאי 'ר

 -כרוד ַא :יבר רעד סיוא טיירש ."םלוע תרה םויה, ןופ ןוגינ ןטימ רעטנוא רָאג ןּפַאכ

 ..."םויה, ןופ ןוגינ ןקירעיורט םעד ךישממ ןענעז םיררושמ יד רעבָא ! לקנַאי 'ר ,לַאפ

 ןייק טשינ זיא'ס זַא טליפעג ןבָאה עלַא ןוא ,םיללפתמ יד טשרעהאב טָאה רעיורט ַא

 קידנגיל ןוא ,קנַארק רענַאכעלעט לקנַאי 'ר טרעוו רעטעפש ןכָאװ רָאּפ ַא טימ .ןמיס רעטוג

 רע טָאה ןגרָאמירּכ ןסיוועג ַא ןיא .טדערעג טשינ םענייק טימ רע טָאה לָאטיּפש ןיא

 ןוגינ ןקיטכיר ןטימ קיצרַאה ןעגנוזעגסיוא סיז-עקניליטש ןוא טקרַאטשעג גנילצולּפ ךיז

 טכיוהעגסיוא רע טָאה גנַאזעג ןקיזָאד םעד טימ ןוא "ךתארקל הבצייתא ילא הי, םעד

 .המשנ עקילייה ןייז

 ןוגינ ןקיטכיר ןטימ ס"םויה, יד ןעגנוזעג ןעמ טָאה הנשה-שאר ןקידנעמוק םעד ןיא

 םורַא ױזַא ."ךתארקל הבצייתא ילא הי, ןופ ןוגינ רעד ,המשנ-תאיצי סלקנַאי 'ר ןופ

 ערעזדנוא ןכלעוו טימ ןוגינ רעקילייה ַא ךָאנ ןעמוקעגוצ םינוגינ עקילייה י"ח יד וצ זיא

 םוצ ןגָארטרעד ןבָאה תומשנ עקילייה ערעייז זיב טקיווקעג ךיז ןבָאה סעטַאט עקילייה

 .."ךתארקל הבצייתא ילא הי, םעד דובכה אסכ



 רעגנוא השנמ

 םירבק יד ייב ןדי' עימ יודיוו טגאז יבר רעד

 "לַאנרושז-ןגרָאמיגָאט רעד, רעקרַאידוינ םעד ןיא ןענישרעד זיא גנוביירשַאב עקיזָאד יד

 -ערָאק ןוא רעטצריקעג א ןיא טרָאד ןופ סע ןעגנערב רימ ןוא (1959 טסוגיוא ןטפ םעד)

 .םרֶאפ רעטריג

 עיצקאדער יד

 ,ץיווארבמָאד ןיא יבר ןוא בר ןעוועג זיא קינעשטעפ יולה עשוהי םוחנ 'ר יבר רעד

 רעשיבר רענזערב רעד ןופ טמַאטשעג טָאה רע .ןילָאװ ןיא ,ענװָאר ןופ טייוו טינ לטעטש ַא

 ןופ ןוא "דיגמ רעניפעטס, רעד דוד 'ר ןופ סוחי ןשיאיבר ייז ןגיוצעג ןוא ,עיטסַאניד

 .עזג רעליבָאנרעשט רעד

 רעב בוד 'ר דיגמ ןסיורג ןופ דימלת א ןעוועג זיא ,דוד יר ,דיגמ רעניפעטס רעד

 ,לכעמ לאיחי 'ר ,דיגמ רעװָאשטָאלז ןופ םעדייא ןַא ןעוועג זיא רע ןוא ,שטירזעמ ןופ

 רעשטירזעמ ןופ השודק אירבח רעד ןשיווצ טנכעררַאּפ ןעוועג זיא דיגמ רעניפעטס רעד

 ןרעוו ייז ןופ סָאװ ,םיא ןופ תורות טכַארבעג טרעוו *םירפא הנחמ לגד, ןיא ןוא ,דיגמ

 רעד .בוט-םש-לעב ןופ םידימלת יד ןופ רענייא ןעוועג ךיוא זיא רע זַא ,ריווועג רימ

 רעד ןעוועג זיא רע ןוא ,יולה לאומש 'ר ןופ ןוז א ןעוועג זיא ,דוד 'ר ,דיגמ רעניפעטס

 -יפעטס רעד ."בהז ירוט,ה לעב םעד ,יולה דוד 'ר ןואג ןסיורג םעד ןופ רוד רעטפניפ

 הריטפ ןייז ךָאנ .(1811) א"עקת ,ירשת א"י ןרָאװעג רטפנ זיא ,יולה דוד 'ר ,דיגמ רענ

 זיא עלעכעמ 'ר יבר רעד .ענזערב ןיא יבר ןוא בר ןרָאװעג עלעכעמ 'ר ןוז ןייז זיא

 ןיא ןצעזַאב ךיז ןעמוק לָאז רע יקסנילַאמ ףַארג ץירפ םעד ןופ ןרָאװעג ןטעברַאפ

 .ענזערב

 ,ןטנגעג ענעדישרַאפ ןיא טיירפשרַאפ טַאהעג ןיוש תודיסח ךיז טָאה טייצ רענעי ןיא

 ןענעז סע ."טבעלעגפיוא, לטעטש סָאד טָאה ,יבר ַא טניווועג טָאה סע ּוװ טרָאד ןוא

 ןבָאה .הסנרפ טַאהעג ןבָאה רעניווונייא עקידלטעטש יד ןוא ןיבר םוצ םידיסח ןעמוקעג

 רעקיזָאד רעד) ךעלטעטש עניילק ערעייז ןיא ןצעזַאב ךיז ןלָאז ייז םייבר טכוזעג םיצירפ

 ,עלעכעמ 'ר ןיבר םוצ ךיוא .(רעשרָאפ-תודיסח יד ןופ ןרָאװעג ןעזרַאפ קרַאטש זיא טקַאפ

 םורַא) יקסנילַאמ ףַארג ןופ םיחילש ןעמוקעג ןענעז ,ןילָאטס ןיא טניווועג טָאה רעכלעוו

 ענזערב ןיא ןעניווו ןעמוק לָאז רע ןטעברַאפ םיא טָאה ןעמ ןוא (1840 -- ר"ת רָאי םעד

 עלעכעמ 'ר יבר רעד ךיז טָאה ױזַא .זיוה סיורג א הנתמ ַא םיא ןעמ טיג רַאפרעד ןוא

 .ענזערב ןיא טצעזַאב קינעשטעפ

 ,"קינעשטעּפ, ןעמָאנ-עילימַאפ רעד עלעכעמ יר ןיבר םוצ טמוק סע ןענַאװ ןופ

 טייצ רענעי ןיא .עזג ןייז ןופ םַאטשּפָא םעד ןשיווצ הרוסמ ַאזַא ןַארַאפ םעד ןגעוו זיא

 םוצ ןעמוקעגניירַא זיא .דנַאלסור ןיא ןעמענ-עילימַאפ ןדיי ןבעג ןביוהעגנָא ןעמ טָאה
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 ולַאס ןטימ ןעמַאװצ רעטמַאַאב- סגנוריגער א ןירַא זוה ןיא עלעכעמ 'ר ןיבר

 ןעמָאנ-עילימַאפ ַארַאפ סָאװ עלעכעמ יר ןיבר םעד טגערפעג טָאה ןוא (רעטסיימרעגריב)
 ןייז זיא ןָאטרַאפ קרַאטש ןעוועג זיא עלעכעמ 'ר יבר רעד יוו יוזַא ןוא .ןבַאה ליוו רע
 וצ ןענעז עטמַאַאב יד יוו טקרעמַאב טשינ רָאג רע טָאה ,םיליהת ןגָאז ןקידתובהלתה

 -נערבעג ַא) "ינָאשטעפ, א ךָאד זיא רע : סיטלָאס רעד ןָא ךיז טפור .ןעמוקעגניירַא םיא

 ןעמָאנ-עילימַאפ ןייז ןבירשרַאפ רעטמַאַאב-סגנוריגער רעד טָאה ,(דיי רענעקַאבעג ,רעט

 יעשטעפ ןרהא 'ר ברה ,עקירעמַא ןיא רעריפ-"יחרזמ, םעד ןופ טרעהעג) *קינעשטעפ,

 רענזערב רעד ןעוועג זיא רעטַאפ ןייז ןוא עזג רעקיזָאד רעד ןופ טמַאטש רעכלעוו ,קינ

 ףיוא ןעמוקעגמוא זיא סָאװ ,ץיװָארבמָאד ןיא קינעשטעפ יולה םוחנ עשוהי 'ר יבר

 .(םשה"שודיק

 ןייז ךָאנ .(1849) ט"רת לולא ו"ט ןרָאוועג רטפנ זיא רענזערב עלעכעמ 'ר יבר רעד

 ןַא ןעוועג זיא רעכלעוו .קינעשטעפ (לקציא) קחצי 'ר ןוז ןייז יבר ןרָאװעג זיא הריטפ

 .רעליבָאנרעשט ןרהא 'ר ןיבר ןופ םעדייא

 עלערעפ ,רעטכעט ייווצ טַאהעג טָאה יקסרעווט ןרהא 'ר יבר רעליבָאנרעשט רעד

 ,לקיציא 'ר ןיבר רענזערב םעד םדייא ןטשרע םעד ראפ ןעמונעג רע טָאה .עלעגייפ ןוא

 .השמ דוד יר ןיבר רעווָאקטרָאשט םעד םעדייא ןטייווצ םעד רַאפ ןוא

 ןייז ךָאנ .(1849) ט"רת לולא ו"ט ןרָאװעג רטפנ זיא רענזערב עלעכעמ 'ר יבר רעד

 ,עלעכעמ 'ר יבר רעד ,רעטָאפ ןייז .םעדייא ןא רַאפ טלָאוועג םיא יבר רעליבָאנרעשט רעד

 רעד ןעמוקעג זיא סע ןעוו זַא ,ןעמ טלייצרעד .ןַאמערָא רעסיורג א ןעוועג רעבָא זיא

 א טימ ,דיוב א ןיא ןרַאפעגסיורא עלעכעמ 'ר יבר רענזערב רעד זיא הנותח'"ןמז

 -זערב רעד ןסעזעג זיא דיוב רעד ןיא .ליבָצנרעשט ןייק ענזערב ןופ ,לדרעפ קידהריגפ

 ןענעז ליבָאנרעשט טָאטש רעד ראפ .ןתח רעד ןוא ,ןיציבר יד בייוו ןייז ,יבר רענ

 ןתוחמ ןוא ןתח םעד ןייז וצ םינפ לבקמ ,םידיסח םלוע רעסיורג ַא ןרָאפעגנגעקטנַא

 טשינ םיא ייז ןבָאה ,דיוב רעטלַא רעטושפ א ןיא ןסעזעג זיא ןתוחמ רעד יוו ױזַא ןיא

 ןתח רעד -- עקירעיורט ליבָאנרעשט ןייק ןעמוקעגקירוצ ןענעז םידיסח יד .טקרעמַאב

 ןטימ יבר רענזערב רעד ןעמוקעגנָא זיא ןשיווצ ןיא ...ןעמוקעג טשינ ןענעז ןתוחמ ןוא

 טיירגעגוצ ייז ראפ זיא סָאװ ,הינסכַא ןַא ןיא ןרָאפרַאפ ןענעז ןוא ,ליבָאנרעשט ןייק ןתח

 ....רעירפ ןופ רָאװעג

 יד זַא ןוא ,ףיוה רעשיבר רעכייר א ןעוועג טלָאמעד ןיוש זיא ליבָאנרעשט ןיא

 רעמערָא ַאזַא ןיא ןרָאפוצ ןעמוקעג זיא ןתוחמ רעד זַא ,טסּוװרעד ךיז ןבָאה םידיסח

 ןעמ ןוא ,ןַאמערָא רעסיורג ַא זיא ןתוחמ רעד זַא ,ןעיירש ֹוצ ןביוהעגנָא ייז ןבָאה ,דיוב

 טָאה ןוא ןיבר םוצ ץיירַא זיא ןיציבר רעליבָאנרעשט יד .ךודיש םעד ץזָאלּפָא לָאז

 טימ, :ןבעגעג יירשעג א יבר רעליבָאנרעשט רעד טָאה .ךודיש םעד ןזָאלּפָא ןסייהעג

 רעסיורג ַא זיא ןתח רעד -- ןשטנעמ טימ יצ ,דרעפ טימ ,ךדשמ ךיז רימ ןענעז ןעמעוו

 .ןרָאװעג טלעטשעג זיא הפוח יד ןוא *! יוליע

 אומש 'ר ןוז ןייז .(1865) ח"כרת ,לולא ז"ט ןרָאװעג רטפנ זיא ליקיציא 'ר יבר רעד
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 ,רָאי ןצעביז ןצנַאג ןיא ןעוועג טלַא טלָאמעד זיא לאומש 'ר .יבר ןרָאװעג ךָאנרעד זיא

 ,רעטכעט ריפ ןוא ןיז יירד ,םימותי ןבילבעג ןענעז סע .ןוז רעטסטלע רעד ןעוועג זיא רע

 רע ןוא ליבָאנרעשט ןופ ןרהא 'ר ןיבר םעד רעטָאפ ריא וצ ןרָאפעג ענייז רעטומ יד זיא

 ןעוועג זיא לאומש 'ר יבר רעד .ןיבר ַא רַאפ לאומש יר לקינייא ןייז ןעוועג ךימסמ טָאה

 רכשי 'ר ןיבר רעזלעב ןטלַא ןופ רעווש רעד ןעוועג זיא רע .ענזערב ןיא יבר ראי קיצפופ

 -יטסיוועשלָאב רעד ךָאנ ןיוש (1917) ח"ערת תבט א"י ןרָאװעג רטפנ זיא רע .חקור רעב

 .עיצולָאװער רעש

 .יבר ןרָאװעג עשוהי םוחנ 'ר ןוז ןייז זיא לאומש 'ר ןיבר ןופ הריטפ רעד ךָאנ

 רע .הארטסוא ןופ דרפס יכדרמ רעטלא 'ר ןופ םעדייא ןַא ןעוועג זיא עשוהי םוחנ 'ר

 ןצפופ טָאה רע .קישטייווָאלָאס םייח 'ר ןואג רעקסירב םעד ןופ הכימס ןגָארקעג טָאה

 -מָאד ןיא יבר ןוא בר ןרָאװעג ךָאנרעד זיא רע ןוא ,רעווש ןייז ייב טסעק ןסעגעג רָאי

 ."יבר רענזערב, רעד ןפורעג םיא טָאה ןעמ .ץיווָארב

 ,ענרַאס :תולהק טכַא רעביא ללוכה-בר ןעוועג זיא םוחנ עשוהי 'ר יבר רעד

 -ללכ סלַא טמירַאב ןעוועג זיא רע .ערעדנַא ןוא עקווַאנאטנַא ,ווָאסעלק ,ץרעשזערעב

 יד ןיא זיא רע .ןליופ ןיא םינברה תדוגא רעד ןופ דילגטימ א ןעוועג זיא רע ןוא רעוט

 רע ןוא לארשי-ץרא בושי ןרַאפ רעגנעהנָא רעקרַאטש ַא ןעוועג ךיוא ןרָאי עטצעל

 תקלחמ) לייטפָא רעזעיגילער רעד רַאפ ארוק-לוק םעד ןבירשעגרעטנוא וליפַא טָאה

 רעטגַאוועג ַא ןעוועג טלָאמעד זיא סָאד ,טעדנירגעג טָאה תמיק-ןרק רעד סָאװ ,(םידרחה

 .ןיבר ַא רַאפ טירש

 םינוגינ ענייז ןופ רענייא ,ןגנמ-לעב רעסיורג ַא ןעוועג ךיוא זיא יבר רענזערב רעד

 רעשידיי ןופ עיגָאלָאטנַא יד, ךוב סרעווַאניוו הימחנ ןיא ןרָאװעג טקורדעגפַא זיא

 .קרָאידוינ ןיא רוטנעגַא רעשידיי רעד ןופ ןרָאװעג ןבעגעגסיורַא זיא סָאװ ,*קיזומ

% 

 טימ ןרָאװעג טלגנירעגמורַא טָאטש עצנַאג יד זיא ,גָאטרַאפ ,ב"שת לולא גיי

 ןופ ןדיי עלַא ןעמונעגסיורא טָאה ןעמ .ןטנַאיצילָאּפ רעניארקוא ןוא טײלדָאּפַאטסעג

 ןעגנַאגעג זיא יבר רעד ,ענרַאס רעטניה ,דלעפ קידייל א ףיוא טריפעג ייז ןוא ָאטעג

 .ןדיי הדע רעד ןופ שארב

 ךשמ ןיא ןוא ןטָארד עקידעכעטש טימ דלעפ סָאד טמיױצעגּפָא ןבָאה סיצַאנ יד

 .ךעלטעטש עקיאייברעד ענעדישרַאפ יד ןופ ןדיי טכַארבעג רדסכ ןעמ טָאה געט יירד ןופ

 -רַאפ ייז ןעמ טעוו ,ןדיי עלַא ןעמענפיונוצ ןלעוו ייז ןעוו זַא ,טגָאזעג ןבָאה סיצַאנ יד

 יז טָאה ןעמ זא ,ןעזרעד ןבָאה ןדיי יד רעבָא .רעצעלּפ-טעברַא ענעדישרַאפ ןיא ןלייט

 ןבָאה עכלעוו ,טיילעגנוי עשידלעה ,עטגַאוועג יד ןוא ,עקטסַאפ א ןיא טפַאכעגניירַא

 ןביוהעגנָא ןבָאה ,ךעלגנעווצ ןוא ךעלערעש ,םייהעג ןיא ,ךיז טימ טריפעגטימ טַאהעג

 ,ןליוק עשיצַאנ יד ןופ ןלַאפעג השעמ-תעשב ןענעז ייז .ןעמיוצ ענעטָארד יד ןרעשוצכרוד

 ןפַאשעג ,ןטָארד יד ןסירעגפיוא טָאה ןעמ .ערעדנַא ןעמוקעג רעבָא ןענעז ייז ךָאנ

 יז רעביא ןוא .סרעפרעק עטיוט טימ טפיוהעגנָא ןעוועג ןענעז רעטרע יד ,ןסיירכרוד
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 קילדנעצ עכעלטע טעװעטַארעג ךיז ןבָאה ןפוא ַאזַא ףיוא ןוא ,ןשטנעמ ןפַאלעג ןענעז
 .ןדיי

 ןעמוקנָא ןעזעג טָאה ןעמ ןעוו ,ירפ רעד ןיא ,לולא ד"י ,רעטעפש גָאט ַא טימ

 .טרעטנענרעד סע זַא ,ןענַאטשרַאפ ןיוש ןעמ טָאה ,רעוועג-ןישַאמ טימ ןטאדלַאס עשיצאנ

 .ףוס רעד ךיז

 -ַארעג סנ"יפ-לע ךיז טָאה רעכלעוו ,ענטיקָאר ןופ ,גרעבנירג לשרעה ,היאר-דע ןַא

 רעטייו זיא סע סָאװ ,טלייצרעד טָאה ,(לארשי ןיא טציא ךיז טניפעג רע) טעוועט

 .ןעמוקעגרָאפ

 יד ןָאטסיױא ןזומ עלַא זַא ,ןליופַאב ןוא ןדיי יד ןגָאלשעג קידארומ ןבָאה סיצַאנ יד

 ענעפרָאװעגנָא יד ןעמענפיונוצ ןלָאז ייז ןדיי עכעלטע ןבילקעגסיוא ןבָאה ייז .םישובלמ

 -ַארעג עקַאט ךיז טָאה גרעבנירג לשרעה .ןגָאװ א ףיוא ןגיילפיורַא ייז ןוא םישובלמ

 ; םישובלמ גרַאב ַא רעטנוא ןגָאװ ַא ןיא ןטלַאהַאב ךיז טָאה רע סָאװ ,םעד קנַאד א טעוועט

 טָאטש ןיא רענעגעוו יד טריפעגקירוצ טָאה ןעמ ןעוו ,הטיחש רעד ךָאנ ,טכַאנייב ןוא

 יד ןיא רענַאזיטרַאּפ יד וצ ןפָאלטנַא ןוא ןגָאװ םעד ןופ ןעגנורּפשעגּפָארַא רע זיא ןיירָא

 .ןיירַא רעדלעוו

 ייב טָאה ןוא ןיבר םוצ ןעגנַאגעגוצ זיא רע זַא ,,טלייצרעד גרעבנירג לשרעה טָאה

 ןשטייד יד ייב ןטעבעג ךיז טָאה םוחנ עשוהי 'ר יבר רעד .םישובלמ יד ןעמונעגוצ םיא

 ַא .עקלמרַאי ןוא ןטק-תילט ןיא ןיירַא בורג ןיא ןייגוצניירַא ןביולרעד םיא לָאז ןעמ

 ךיז טָאה טולב עקשטיר ַא ןוא ןיבר םעד ןגָאלש וצ קידארומ ןביוהעגנָא טָאה יצַאנ

 ...ןיירַא בורג ןיא ןעגנַאגעג זיא יבר רעד ּוװ טרָא םעד ןופ ןגיוצעג

 ,סיצאנ יד ךרוד ןעמוקעגמוא ןפוא ןקידתוירזכַא אזַא ףיוא ןענעז ןדיי טנזיוט ןצכעז

 ןייז טימ ןעמאזוצ ,עשוהי םוחנ 'ר יבר רעציװָארבמָאד-רענזערב רעד ייז ןשיווצ ןוא

 ,ךעלרעדניק יירד ןוא לדיירפ ןיציבר ןייז טימ קחצי 'ר ןוז רעייז ,לרעפדעדניה ןיציבר

 .ד"יה .םינבר לָאצ רעסיורג ַא ייז טימ ןעמַאזֹוצ ןוא

 ךועדי-אל רשא םיוגה-לע ךתמח ךפש...

 ולכא-יכ ,וארק אל ךמשב רשא תוחפשמ לעו

 .ומשה והונ-תאו והלכיו והלכאו בקעי-תא

 (הכ ,'י הימרי)



 יי
 א ראט
 ל ל א

 ברה ןב עלעבא 'ר ברה זיא דליב םעד ףיוא (סקניל ןופ רעטשרע רעד

 -החפשמ עקירעביא יד ןופ זיירק ןיא ,(רעטנעצ ןיא) ל"צז ןאמצלַאז ןהכה בקעי יר

 -ןילרַאק רעד ןופ בר רעטצעל רעד ןעוועג זיא ל"צז עלעבא 'ר ברה .רעדילגטימ

 געוו ןטצעל ןייז ןעגנַאגעג זיא ןוא ץיווָארבמָאד ןיא הדע רעשידיסח רענילָאטס

 .הדע רעשידיי רעציווָארבמָאד רעצנַאג רעד טימ ןעמַאזוצ

 ןייז ךרוד זיא ,ץיווָארבמָאד ןיא רענעריובעג א ,ןַאמצלַאז עלעבא 'ר ברה

 רעשינבר רעד ןיא ןרעטש רעקידנעייגפיוא סלַא ןרָאװעג טכַארטַאב הדע רעשידיסח

 ל"צז ןתנ בקעי 'ר ג"הרה ןדייז ןייז ןופ רעגלָאפכָאנ רעיירטעג א יוו ,טלעוו

 ,ל"צז ןהכה בקעי 'ר ג"הרה רעטָאפ ןייז ןופ ןוא

 ענעריובעג ,םירה-ירקוע ערעדנַא יד ןרעוו טנַאמרעד אד ךיוא ןלָאז ןוא

 ןבָאה סָאװ ,שודקה להקהו אתיירוא לע םילבוקמהו םינמאנה .,ץיװָארבמָאד ןיא

 ברה :לטעטש רעזדנוא ןופ תונברה:אסכ םעד תונואג רעייז טימ טניישַאב

 ;ל"צז אריפש עשטיא 'ר ברה ;ל"צז ןתנ בקעי 'ר ברה ;ל"צז ןתנ רדנס 'ר

 ,ל"צז ןהכה בקעי 'ר ברה

 ,המכח ןוא הרות ןופ רעגלָאפכָאנ יד ןרעוו טנָאמרעד ָאד ךיוא ןלָאז ןוא

 : םינבר עקידנגלָאפ יד לטעטש ןיא זדנוא ייב ךיז ןיא טּפַאזעגנייא ןבָאה'ס סָאוו

 םעד) ל"צז לרעב 'ר :(ןילָאװ ןיא הבישי-שאר ןוא בר) ל"צז ןוגליוו בקעי 'ד

 בר) ל"צז ןייטשגנוי םייח-ריאמ 'רב שובייל 'ר ;(עטיל ןיא בר ,ןוז סרעדיינש

 -ץעדָארָאה ןיא בר) ל"צז קינעשטעפ עיצמוחנ 'ר ברה ןב לקיציא 'ר ;(עילבור ןיא

 ןיא -- ןרהא 'ר) ל"צז קינעשטעפ עיצמוחנ 'ר ברה ןב ןרהא 'ר ;(עקווָאנָאטנַא

 .(םימידתכיראל ,לארשי
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 החפשמ ריא ןוא עקשינ-המחנ עבאב ןיימ

 טָאה ױזַא ,ןטייווצ ןטימ רענייא ,סיוא-רוד ןייא-רוד ,ןדנובעג ןוא טרעקנַארַאֿפ ףיט

 -ַארבמָאד ןיא זדנוא ייב -- ןוז ןייז וצ עטַאט ַא ןוא ןעמַאמ ריא וצ טרעקעג רעטכָאט ַא

 ,גרָאז ןוא תונמחר ךרוד ,קיטסייג וא ךעלרעפרעק ,תורוד ריפ-יירד ןופ טכעלפעג ַא .ץיזח

 ןיא תורוד יד ןדנובעג טָאה ,ןסעגרַאפ ךיז ןזיב ,טייקנבעגעגרעביא ןוא טייקיליװרעפּפָא
 ,ץיװָארבמָאד עלעטעטש ןיילק רעזדנוא

 טאהעג הנותח רָאי ןצכעז וצ טָאה ,קסניפ ןיא ענעריובעג ַא ,עקשינ-המחנ עבָאב ןיימ

 -ָארבמָאד תורוד עקידרעירפ ןופ ךשמה 8 ,ןאשיילפ בקעי ןדייז ןקידרעטעּפש ןיימ טימ

 עמַאמ א ,הנמלַא ןַא ןבילבעג עבָאב ןיימ זיא רָאי קיצנַאווצ-ןוא-ףניפ עריא ייב .ןדיי רעציוו

 ךיז טָאה ,םישולש יד וצ ,רעיורט ןרַאבליפ ןטשרע ןכָאנ .םימותידרעדניק ףניפ ןופ

 רענייש ןוא רעגנוי רעד ןופ ץנעטסיזקע ראפ גרָאז יד החפשמ רעד ןיא ןביוהעגנַא

 ץיוװָארבמָאד ןיא זַא ,טנכערעגסיוא טָאה סָאװ ,רעטָאפ ריא .ךעלמימותי עריא טימ הנמלַא

 קילייווטייצ ידכ ,ךיז ןבעל רעטכָאט יד ןבָאה טלָאװעג טָאה ,עדמערפ ַא ךָאד יז זיא

 .ןיירַא ןבעל ןיא לָאמַא ךָאנ ןריפניירַא ריא טייצ רעד טימ ןוא ריא ראפ ןגרָאז ןענעק

 וצ ןריפניירַא טביולרעד טשינ ןבָאה רעטָאפ םענופ ןטייקכעלגעמ עלעירעטַאמ יד תויה

 םיכסמ רעדורב םענעברָאטשרַאפ ןופ החפשמ יד טָאה ,ןָאזורעּפ סקעז ךָאנ בוטש ןיא ךיז

 ןרָאפטימ לָאז דניק ןטסגניי ןטימ הנמלַא יד ןוא רעדניק ריפ ךיז ןשיווצ ןלייטנייא ןעוועג

 ,רעטָאפ ןטימ קסניפ ןייק

 סנגרָאמוצ ןיוש ןוא םעד ןגעוו ןטכַארטרַאפ טזָאלעג ךיז טָאה הנמלַא יד רעבָא

 םענעברָאטשרַאפ ןיימ ןופ טניירפ עביל ריא ןוא ,עטַאט רערעייט,, : טגָאזעג ױזַא יז טָאה

 רעבָא ,דניק ןייז רַאפ טהגאד עטַאט ןיימ .ןגרָאזרַאפ ךימ טליוו ריא זַא ,סייוו ךיא .ןַאמ

 טלָאװעג טָאה טָאג ביוא .רעדניק עכעלקילגמוא ףניפ עניימ ןעמותירַאפ טשינ לעוו ךיא

 -עבעל רעייז טימ ןביילברַאפ שטָאכ ייז ןלָאז ,ןטַאט ןופ םימותי ןביילברַאפ ןלָאז ייז זַא

 עריא טימ ץיװָארבמָאד ןיא ןבילברַאפ עבָאב ןיימ זיא םורַא יוזַא ."ןעמַאמ רעקיד

 -- רעדניק עריא ןופ ריפ .רעטלע ןפיט ריא זיב הנמלַא ןַא ןבילבעג ןוא ,רעדניק ףניפ

 ריא רעטנוא ןבָאה -- ,עקסַאר ןוא היבצ רעטסעווש יד ןוא ,ןרהא ןוא קחצי רעדירב יד

 זיב ןבָאה עלַא ,ךעלקינייא טכַארבעג ןוא טַאהעג הנותח ,ןסקַאוועג ץוש רעכעלרעטומ

 ןענעז סָאװ ,ךעלקינייא רֶאּפ ַא ץוחַא ,ןעמוקעגמוא ןַאד ןוא טבעלעג הטיחש סרעלטיה

 .ןבעל םייב ןבילבעג םורַא יוזַא ןענעז ןוא לארשי-ץרא ןייק םיצולח סלַא ןעוועג הלוע

 הלוע זיא ,הכלמ רעטומ ןיימ ,עקשינ-המחנ עבָאב רעד ןופ דניק עטפניפ סָאד ךיוא

 ,ל"ז לעקנערפ והירמש 'ר רעטָאפ ןיימ ,ןַאמ ריא טימ ןעמַאזוצ לארשי-ץרא ןייק ןעוועג

 יורפ ןייז טימ רשא רעדורב ןיימ ,והירמש ןוא הכלמ ןופ ןוז ןייא זיולב .רעדניק יד ןוא

 ןעמוק רעטעפש טפָאהעג ןוא ןטפעשעג-תולג יד ןרידיווקיל וצ ןבילברַאפ זיא ,דניק ןוא

 .טכַארבעגמוא ןוא ,טּפַאכרַאפ רעלטיה טָאה רעבָא ייז -- ,טסענ ןכעלרעטַאפ םוצ
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 זיא רָאנ ,החּפשמ ריא רַאנ טשינ טזייפשעג טָאה למערקיזייּפש ןיילק סעקשינ"המחנ

 -ָארבמָאד ליפ ראפ תבש ףיוא ןגרַאבסיוא ןופ רוקמ ַא ןעוועג טנעה סהנמלא רעד זיא דיוא

 רעטעפש טָאה טקַאפ רעקיזָאד רעד .ןרָאי רעקילדנעצ ןופ ךשמב תונמלא רעציוו

 ןיא ןלַאפעגניירַא זיא ,הנמלא ןַא ךיוא ,היבצ רעטכַאט ריא ןעוו ,גנַאלקּפָא ןייז טַאהעג

 רעכַאמקירַאּפ רעציווארבמָאד א .ןעלגומש רַאפ .ד.ווק.נ ןופ טנעה יד ןיא ,ןיטסערַאק

 םיא וצ טכַארבעג טָאה ןעמ ןעוו ןוא טקנופ ןשיאייצילָאּפ ןופ וורענ רעד ןעוועג טרָאד זיא

 עקשינ-המחנ עמַאמ ןייד יוו קנעדעג ךיא, : ריא וצ טגָאזעג רע טָאה ,ןריטסערַא םוצ ןהיבצ

 ריד טמוק םעד רַאפ ,החּפשמ-ןרעטלע רעמערָא ןיימ וצ תבש ףיוא טכַארבעגניירַא טָאה

 "יירפ רעד ףיוא ןביילב וצ

 ,לארשי-ץרא ןייק הכלמ רעטסעווש ריא ןופ ןייז הלוע ןרַאפ טָאה היבצ עבלעז יד

 ןיא ןפערט ריד טימ ךיז ןלָאז רעדניק ערעזדנוא זַא ,ןפלעה לָאז טָאג :טגָאזעג יוזא

 טריפורג רעטעפש ךיז ןבָאה ןהכלמ םורַא ,ןרָאװעג םיוקמ זיא שטנווו רעד ,לארשי-ץרא

 .ךעלקינייא סעקשינ-המחנ עטעוועטַארעג יד

 -מָאד א .שינעעשעג רעשיגַארט ַא טימ ןדנוברַאפ זיא ןעקשינ-המחנ ןופ טיוט רעד

 ןעוועג זיא סָאװ ,דניק א ,קחצי ןוז ריא ןופ דניק ַא טעגרהעג טָאה יוג רעציווַארב

 ,קילארשי 'ר ןיבר רענילָאטס ןכָאנ ןעמָאנ ַא ךיוא וצרעד ןוא תולעמ עטוג טימ ןעקנָאשַאב

 ןשידיי רעקסניּפ ןיא ןוא ןרָאװעג קנַארק שפנ תמגע סיורג ןופ זיא קחצי עטַאט רעד

 עמַאמ יד זַא ,ןטעבעג טָאה קחצי .עיצַארעּפָא ןַא ןכַאמ טלָאזעג םיא ןעמ טָאה לָאטיּפש

 ןרַאפ הזוזמ יד טשוקעג טָאה עקשינ-המחנ .עיצַארעּפָא רעד תעב םיא ןבעל ןייז לָאז

 ךיז בָאה הנמלא עקיבייא ןַא ,ךיא ,םלוע לש ונובר, :טגָאזעג ױזַא ןוא קסניפ ןייק ןרָאפ

 עטלַא יד לָאז הלילחו הלילח זַא ןעז וטסלָאז ןכל ,רעדניק עניימ רַאפ ןעוועג ריקפמ

 ."ור רעקיבייא ןיימ וצ ןריפ ךימ לָאז ןוז ןיימ זַא רָאנ ,היוול סנוז ןכָאנ ןייג טשינ עמַאמ

 םייה ַא קירוצ רעטנוזעג-בלַאה א ןעמוקעג זיא קחצי ,טעבעג ריא טרעהעגסיוא טָאה טָאג

 רעטומ ןייז ןופ היוול רעד ךָאנ ןעגנַאגעג עקַאט רע זיא רעטעפש טייצ רעצרוק ַא ןיא ןוא

 .עקשינ-המחנ

 טיובעגסיוא ןאשיילפ קחצי טָאה עקזייה רעניילק סעקשינ-המחנ ןופ טרָא ןפיוא

 םעד .,ןקיציא .טַארנעדוי רעד ןעוועג רעלטיה ימיב זיא'ס ןכלעוו ןיא זיוה םעווקַאב ןייש ַא

 ןכלעוו ןיא ,לרעמיצ קיטייז ןיילק ַא טזָאלעגרעביא ןעמ טָאה ,זיוה םעד ןופ תיבה-לעב

 -יורג ןוא םידחפ ,תורצ עשידיי טימ טפַאשגנע טשרעהעג ָאטעג ןופ טייצ ןיא טָאה'ס

 הכוז םורַא יוזא ןוא הטיחש רעד רַאפ גָאט ַא ןברָאטשעג זיא ןאשיילפ קיציא .ןטײקמַאז

 ךיז טָאה ץיװָארבמָאד יוו יוזַא טקנופ ןייוועג-החּפשמ ןוא הרובק ןֹוא הרהט וצ ןעוועג

 .תורודדרוד ןופ ןעוועג גהונ

 טשינ ןַאד ךָאנ ןבָאה ןוא *קילג, ןייז רַאפ ןעוועג אנקמ םיא ןבָאה ָאטעג ןיא ןדיי עלַא
 ,טַארנעדוי ןופ ,זיוה סמענעברַאטשרַאפ םעד ןופ טעוו גָאטרַאפ ןגרָאמ זַא ,טסווועג

 .שראמ-טיוט ןטצעל םוצ לטעטש עצנַאג סָאד ןרישרַאמסיורַא



 (רעטסא) ןאמראב עינעמ

 "עינעינידעיאס סקאפוואק. טימ ראי יירד עגראק

 -ליורג טימ ךייר ןענייז גנוגעוואב-רענאזיטראפ רעד ןיא ןעגנובעלרעביא עניימ

 ,םוקמוא ןוא הרובג ןופ ןדָאזיּפע

 ףניפ ןופ ןענַאטשַאב זיא ,ןענופעג ךיז בָאה ךיא רעכלעוו ןיא ,טייהנייא סקַאּפװָאק

 ייב ןַאיטרַאּפ רעטניינ רעדעי .רעפמעק טנזיוט ןָאילַאטַאב ןדעי ןיא ,ןענָאילַאטַאב

 רענעמוקעגמוא ןא ןופ ךעלטשער רעדַא החפשמ ַא ןופ לטשער אא ,דיי ַא ןעוועג זיא זדנוא

 "געוואב טריפעג רימ ןבָאה ענישטשנַאזיטרַאּפ רָאי יירד עגרַאק יד ןופ ךשמב .הליהק

 ןענָאזינראג ערעסערג ןוא ערענעלק עשטייד ףיוא ןלַאפרעביא טכַאמעג ,ןפמַאק עכעל

 רימ .עיצילַאג ןוא ןילָאװ ,עניארקוא ,עיסעלָאּפ ןופ םיחטש יד ןיא -- דנַאלרעטניה ןיא

 ,טנָארפ ןופ ענעמונעגּפָארא ,סעיזיוויד עשישטייד טימ ןפמַאק ענעפָא טריפעג ךיוא ןבָאה

 עלעיצעפס טימ טצונאב ךיז ןבָאה רימ .טייהנייא רעזדנוא ןגעק ןפרָאװעג טָאה ןעמ סָאװ

 ַא ןייז טזומעג טָאה זדנוא ןופ רענייא רעדעי עכלעוו ייב ,ןרווענַאמ-סגנוקידייטרַאּפ

 ,רידנַאמָאק רעד יוו רעקינייוו טשינ געטַארטס

 ,רעפמעק עקידנעעזנָא יד ןעוועג דימת טייהנייא רעסיורג רעד טָא ןופ ןדיי יד ןענעז

 ןיימ .ףמַאק ןיא ןלאפעג עטשרע יד םורַא יוזַא ןוא סיורָאפ ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ

 -החפשמ רעקיזָאד רעד ןופ ןוא ןלַאפעג ןענעז רעטסעווש ןוא רעדורב ןיימ ,עטַאט

 ןוא השמ רעדירב יד ןעוועג ןענעז זדנוא טימ .ןיילַא ענייא ןבילבעג ךיא ןיב רענַאזיטרַאּפ

 ךיא לייו ,ןבעל ןבילבעג ןיב ךיא .(טבעל קיזייא ןוא ןלַאפעג זיא השמ) הפי קיזייא

 .גנולייטפָא רערַאטינאס רעד ןיא ,דלַאוו ןיא ןגעלעג ןוא סופיט ףיוא ןרָאװעג קנַארק ןיב

 ןרָאװעג עקנַארק יד ןענעז עניארקוא ףיוא טזָאלעגקעװַא ךיז טָאה טייהנייא יד ןעוו

 ןטימ ןיא ןעוועג זיא סָאד .ענָאז-רענאזיטרַאּפ רעד ןופ ףרָאד א ןיא טריטרַאווקעגנייא

 .יקסדָארגאז-טסאגאפ ןוא ןעשיהָאל ,ןילעל ךעלטעטש עשידיי עבורח יד ןשיווצ דלַאוו

 -רענאזיטרַאּפ עקיטרָא יד ןופ החגשה רעד רעטנוא ןבילברַאפ ןענעז עקנארק רימ

 ,רָאטקָאד ַא ןוא ןטוועצַאמרַאפ ןענופעג ךיז ןבָאה'ס עכלעוו ןיא ןדַאירטָא

 ץיה טימ רעבָא "סיזירק, םעד ךָאנ ןיוש ,יקינזערעב ףרָאד ןיא ןגעלעג ןיב ךיא

 רעדליב ערעווש טרעטנָאלּפעג ךיז ןבָאה ּפָאק ןיימ ןיא .דנאטשרַאפ ןלופ םייב טשינ ןוא

 -יא עקיטולב ,ןטורשרַאמ ערעווש ,תונברק ענעלַאפעג ,ןפמאק עטבעלעגרעביא יד ןופ

 ןשטייד יד ןבָאה גָאט םענעי ןיא .ץיװָארבמָאד ןיא ןדיי ענעטכָאשעגסיוא ,ןלַאפרעב

 יד ןיא ןפיול ןָאטעג זָאל א ךיז ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עלַא ןוא דַאירטָא רעזדנוא טריקַאטַא

 -רַאּפ עשידיי עקנַארק ןוא עטגָאלּפעג ַא -- ךיא ךיב םורַא ױזַא .רעדלעוו עקיטָאלב עפיט

 ףרָאד רעצנַאג רעד .ןיילא ענייא בוטש רעשיאיוג ַא ןיא ןגיל ןבילבעג -- עקנַאזיט

 ,דלַאוו ןיא ןפָאלטנַא ןענעז עלַא -- רעדניק ,רענעמ ,ןעיורפ -- עקינזערעב
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 טנעמָאמ םעד ןיא .רימ וצ טעדנעוועג ןסקיב יד טימ ןעייטש ןשטייד עטנפָאוואב
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 (רעטסַא ןַאמרַאב עינעמ 818

 טשינ רָאט ךיא ,טרַאוורעד רימ סָאװ יונעג סייוו ךיא ,לכש רעד רימ וצ םוא ךיז טרעק

 ייז .טייקשידיי ןיימ ןרעוו טקעלּפטנַא טשינ לָאז'ס ידכב ,טרָאוו-בלַאה ןייק ןגָאזסױרַא

 ןרעביא ןטָאימעלוּפ יד ןעשטָארטס סע יוו רעה ךיא ...גייווש ךיא ןוא רימ וצ ןעיירש

 ןבָאה ייז ,ןגיוצעגקירוצ גנילצולפ ךיז ןבָאה רימ רעביא ןעייטש סָאװ יד .ףרָאד ןצנַאג

 ןשטייד יד ןעוו .רענַאיטראּפ ןסירעגניירא ךיז ןבָאה ףרָאד ןיא זא ,טניימעג יאדווַא

 .רעדלעוו יד ןופ ןעמוקעגקירוצ רעניווונייא יד ןענעז ,ףרָאד ןופ ןגיוצעגסיורא ךיז ןבָאה

 עליוויצ יד ןרָאנוצניירַא ידכב רווענַאמ רעשישטייד ַא זיולב ןעוועג זיא סָאד רעבָא

 -ס"ס ןַא טימ טקעדאב טנגעג עצנַאג יד טרעוו רעטעפש געט ייווצ טימ .גנורעקלעפַאב

 זיא יקינזערעב לפרעד ןופ גנורעקלעפַאב עטרַאנעגניירָא עצנַאג יד ןוא טייהנייא

 .ענווָאלָאגָאּפ ןרָאװעג ןסָאשעצ

 .דלַאװ ןטנעָאנ םוצ ףרָאד ןופ ןפָאלטנַא ךיא ןיב ןשינעעשעג יד ןופ קילבנָא ןיא

 שיט םורא החפשמ עצנַאג א טציזיס עז ןוא בוטש ַא וצ דלַאוו ןיא ןעמוקעגוצ ןיב ךיא

 סעפע ןבעג ןוא ןעמערַאװנָא ןוא ןעורּפָא ךיז ןביולרעד רימ לָאז ןעמ ךיא טעב .טסע ןוא

 בָאה ךיא .טגָאיעגסױרַא ךימ עמ טָאה בוטש ןופ רעבָא ןסע ןבעגעג רימ טָאה ןעמ .ןסע

 -עגמורַא ןבָאה ןשטייד יד יוו ןעזעג ןוא רעטעמ טרעדנוה יוו רעמ טשינ ןגױצעגּפָא ךיז

 .םיפוג יד טימ בוטש יד טנערברַאפ ןוא החפשמ יד ןסָאשעצ ,בוטש יד טלגניר

 -עגנָא טָאה טייהנייא-ס"ס יד סָאװ ןברוח ןוא לַאפרעביא ןכעלקערש םעד ךָאנ

 ןופ ךיוא רָאנ ,ןדיי ןופ רָאנ טשינ ,ךעלטשער זיולב ןבילברַאפ דלַאװ ןיא ןענעז ,טכַאמ

 -ךאווש 120 ןופ דַאירטָא רעשידיי ַא ןבילברַאפ זיא דלַאוו ןיא .ןקַאילָאּפ ןוא ןסורָאלעב

 ןדַאירטָא עשיניארקוא יד ךרוד טגלָאפרַאפ ןעוועג ןענעז סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ עטנפָאװַאב

 ךיא .ןטקַא-עיסרעוויד עכעלטע טריפעגכרוד טָאה דַאירטָא רעשידיי רעקיזָאד רעד

 עוויטימירפ רָאג טימ ,גוצ ןשישטייד א ףיוא לַאפרעביא ןַא ןיא טקילייטַאב ךיז בָאה

 -רעטנוא ,טכַאנ רערעטצניפ ַא ןיא ,דלַאוו ןופ סױרַא ןענעז ןדיי טרעדנוה עלַא .ןעלטימ

 ןַאב יד .ןסלער יד טריניאור רעקעלפ ענעבמעד טימ ןוא טישנָאדןַאב םעד ןבָארגעג

 ןרָאפעג ןענעז סָאװ ןשטייד יד טימ ןעמַאזוצ טרעקעגרעביא ךיז טָא עיצינומַא טימ

 ,טרָאד

 -ץעינינול ייב גוצ ןשישטייד ַא ףיוא לַאפרעביא ןַא ןיא ךיוא טקילײטַאב ךיז בָאה ךיא

 ַא ןוא עיניל-ןאב יד רעטעמָאליק ייווצ ףיוא ןסירעגפיוא טָאה ןעמ ּוװ ,קסנָאכַארַאּפ

 .ןרָאװעג טעטכינרַאפ זיא ןטַאדלָאס ןוא עיצינומַא טימ ןַאב

 ךיז לָאז דַאירטָא רעזדנוא זַא ,ןליופַאב בַאטש-רענַאזיטרַאּפ רעד טָאה ףוס םוצ

 דַאירטָא ןיא ןרָאװעג טרעדילגעגנייא ןיב ךיא .ןדַאירטָא עשיטעיווָאס ערעדנַא ןיא ןטישעצ

 רעקיטרָא רעד ןופ ןעגנולײטּפָא-ײצילַאּפ ןגלָאפוצכָאנ עבַאגפיוא יד טַאהעג טָאה סָאװ

 רעוו 1945 ילוי ןיא .גנואיירפאב רעד ךָאנ ןענעכערּפָא ייז טימ ךיז ןוא גנורעקלעפַאב

 ערעגנעל א טרָאד טעברַאעג ןוא .ד.וו.ק.נ רעקסניפ ןופ טסניד םוצ טלעטשעגוצ ךיא

 .עקירעמַא ןייק ןגָאלשרעד ךיז ךיא בָאה -- ןגעוומוא ןוא ןגעוו ךרוד -- ףוסבל .טייצ



 ןאמצארק דוד

 קיטייוו ןוא םאטשפא ןיימ ףיוא קילב א

 ןקידהחפשמ ןופ תורוד יירד טצירקעגנייא ןענעז ןורכז ןיא ןוא ןצרַאה ןיא ףיט

 ַא ךָאנ .ץיװָארבמָאד ןבעל ץיווירק ףרָאד ןיא -- טסענ-ןרעטלע ןיימ ןיא ךיז ןבעלסיוא

 ןוא ריביס ןטייוו ןפיוא ,געוודרעדנַאוו ןטכַאמעגכרוד ןגנַאל-רעטעמָאליק ןקידנזיוטליפ

 ,עקירעמַא ןשיטַארקַאמעד ןיא ןוא דנַאלשטייד ןכעלרעדרעמ םעד ןיא ,לַארוא ןטיירב

 ןיא 1962 רָאי ןיא ןעמוקעג ךיא ןיב -- ,טלעצעג יינ ןיימ טלעטשעגפיוא בָאה ךיא ּוו

 ןיימ ןופ עלעטשער םעניילק םעד טימ ָאד טלגנירעגמורַא .לארשי-ץרא ןשימייה-ביל

 רַאפ ןעלדניווש ןוא ןצרַאה ןיא ןגָאנ ןביוהעגנָא רעדיוו ןבָאה ,החפשמ רענעטכַאשעגסיוא

 ..ָאטשינ רעמ ןיוש ןענעז סָאװ ,ןטלַאטשעג ענעי ןוא רעדליב ענעי ןגיוא יד

 טלייצרעדרעביא ןוא לארשי ןיא טײלסדנַאל ןשיווצ גנַאל-ןהעש ןסעזעג ןענעז רימ

 ןעמ עכלעוו ןופ תוישעמ ,עטָאנ 'ר ןדייז-רעטלע ןיימ ןופ רוד םעד ןגעוו תוישעמ ענעי

 קיטייווצרַאה טימ ןבָאה רימ .לטעטש"םייה רעזדנוא ןיא ןבָאה ןגינעגרַאפ ליפ טגעלפ

 ,רָאי קיצכַא-קיצעביז טימ קירוצ ןופ ןדיי רעציװָארבמָאד יד ןופ תומימת סָאד טנָאמרעד

 םעד רענייא ןליפטימ רעייז ,שטנעמ ןיא ןוא טָאג ןיא ןביולג םענייר ןוא ןטושפ רעייז

 ןעוועג זיא ץלַא סָאד -- ,אבה םלוע רַאפ גרָאז עקידנעטש רעייז ,הרצ-תע ןַא ןיא ןטייווצ

 .םיבוט םישעמ וצ טפַארקביירט יד

 שרדמה-תיב ןרַאפ טעדנעפשעג טייצ רענייז ןיא טָאה עטָאנ 'ר עדייז-רעטלע ןיימ

 טגעלפ ץלַא סָאד .רפס םוצ ןעגנֹוצוּפַאב ליפ ןוא סמייח-ץע טימ הרות-רפס עסיורג ַא

 -םוי טגעלפ הרות-רפס יד טָא ןעוו ,ןביולג ןוא המיא ,טפאשביל ןוא דיירפ ןפורסיורַא

 תעב ,לכימ 'ר ןדייז ןיימ ןופ סמערָא עקרַאטש יד ןיא ןעניפעג ךיז ירדנ-לכ וצ רופיכ

 -נייא ,םיללפתמ הדע עצנַאג יד ןוא הליפת-לעב םעד ןבעל דומע םייב ןענאטשעג זיא רע

 ןבָארג ַא ךיוא !ַאיַא-היהיַא :למיה םוצ טמערַאילעג ןבָאה ,םיתילט יד ןיא טליהעג

 -ַאב ןוא עטרערטַאב רעטעלב עבָארג טימ ,תוצח-ןוקית ןטלַארוא ןַא ןוא הבר-שרדמ

 -רעטלע רעד טָאה -- תורוד עקידרעירפ ןופ ,טכיל-בלח ןופ סנּפָארט טימ ענעצלָאמש

 עדייז רעד .רעציווירק לכימ יר ןדייז ןיימ ,ןוז ןייז השוריב טזָאלעגרעביא עטָאנ 'ר עדייז

 שא לסיב א טימ ,עלעקנעב קירעדינ ַא ףיוא ןציז ןגָאטרַאפ-רעטניוװ יד ןיא טגעלפ

 ןוא לחר"ןוקית ןגָאזסױרַא ןוא ןענרעלסױרַא םירפס יד ןופ טגעלפ ןוא ,ּפָאק ןפיוא

 -ַאבַא-יולב א ןופ ןייש ןלעקנוט םייב ןצכערק ןוא ןרערט ןעוועג ףיסומ ןוא האל-ןוקית

 .ּפמָאל-טפַאנ ןטרושז

 םעד ןופ ןרעמיצ עלַא ןיא טפַאשטריװ יד טריפעג ןיילא טָאה הניד עבָאב ןיימ

 טצופעג ןוא טשיוועג ןיילַא ,הכוס רעקידנעטש ןוא עדנַארעװ רעד ןיא ךיוא ,זיוה ןסיורג

 ןעוועג ליטס רעייז ןיא ןענעז לבעמ יד .וויסַאמ ןוא ליפ ןעוועג ןענעז סָאװ לבעמ יד

 טרעדנוהרָאי ןטנצכַא עדנע ןופ ,תופוקת ענעדישרַאפ וצ טסַאּפעגוצ ,קיטרַאנדישרַאפ

 ךיוא יוו ,קיטש-טסנוק ינימ לכ ןעוועג ןענעז טרָאד .הלשממ סיילָאקינ רַאצ ןופ ףוס ןזיב
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 ןאמצַארק דוד 20

 טליפעגסיוא ןעוועג זיא קנַאש-םירפס רעטצופַאב א .טנעה סנדייז םעד ןופ ןעיירעצינש

 ןופ ךעלמירפס-רסומ ,םינבר עשידגנתמ ,םירבחמ ענעדישרַאפ ןופ םירפס ינימ לכ טימ
 עכלעוו ןופ םירפס ןענופעג ךיז ןבָאה קנַאש רעד ןיא .ַא"א תוטיש-רסומ עיינ ןוא עטלַא
 ,םוניהג רעד סיוא טעז יוו ןוא ןדעדןג ןיא ךיז טוט'ס סָאוו טנעײלעגסױרַא טָאה ןעמ
 םירפס ,רָאי קיצפופ וצ ןוא רָאי קיצנָאווצ וצ גהנתהל דציכ ןזיוועגנַָא ןבָאה סָאװ םירפס
 ןעמ ןעוו ןָאט ןעמ ףרַאד סָאװ ןוא ,דרע רעקידניז רעד ףיוא ןייז סנשטנעמ םעד ןגעוו
 עכלעוו ןיא ךעלמירפס ןעוועג ךיוא ןענעזיס ..םינומש ןב א ןייז וצ הכוז ןיוש זיא

 סעירעלַאג ןוא ןלייז עסיורג ענייז ,שדקמה-תיב םענערָאװעג-בורח םעד ןעזעג טָאה ןעמ

 ןענַאפרעייפ ,ןשיט ,םילכ ,תוחבזמ .תורונמ :ןעגנוטכירנייא עכעלרעניא עלַא טימ
 באב-העשת ברע זיב זומתב רשע-העבש ןופ ןכָאװ יירד עצנַאג יד .וו"אא ןקעב-גנירּפש

 רעד ,שיט ןטצינשעג ןסיורג ןפיוא טגיילעגסיוא ןעוועג םירפס-שדקמה-תיב יד ןענעז
 הרהמב זַא ,גנונעפָא ןוא רעיורט ,גרָאז ,טפַאשביל טימ ןרעטעלב ייז ןיא טגעלפ עדייז
 ןיימ .ןעבָאב רעד שיט םורַא ןעלמַאזפיונוצ טגעלפ רע .ןרעוו טיינַאב ץלַא טעוו ונימיב

 ןטימ קידנזייוונָא ןדיירניירַא ייז וצ ןוא ,קיציא רעטעפ ןטימ הדיחי-תב ןייז ןוא ןטַאט

 לכ התארש ןיעה ירשא, :ןגָאז ןוא שדקמה-תיב ןיא ןטקנופ ענעדישרַאפ יד רעגניפ

 ..ן[רערט ןופ לַאװק ַא טימ ןסיגַאב ךיז ןוא ,"הלא

 םעד ךרוד ןרָאװעג טּפַאכרַאפ זיא ,דניק ןיילק ַא ןעוועג ןיב ךיא ןעוו ,עטַאט ןיימ

 ןרַאפ קערש-טיוט ַא טשרעהעג בוטש ןיא טָאה גנַאל םישדח -- ,ןריציפָא סיילָאקינ רַאצ

 ןפיוא םילובלב עטכַארטעגסיוא ןגעוו טדערעג ךיז טָאה'ס זַא קנעדעג ךיא .ןבעל סנטַאט

 ליפ ןפָאלרַאפ ןענעז'ס .ןָאטעג טשינ ןבעל ןיא לָאמ ןייק טָאה רע סָאװ םישעמ ןגעוו ,ןטַאט

 יד ןפָארטעג ןוא ,תמ רעבלַאה ַא םייה א טרעקעגקירוצ ךיז טָאה עטַאט רעד זיב םישדח

 טנגעג ןיא ןעוו ,רעטעפש טייצ לקיטש ַא טימ .ענעכָארבעצ א ןוא עקנַארק א החּפשמ

 ,(1918) ןעגנוטכיר עשיטילָאּפ ענעדישרַאפ ןופ ןעגנולייטפַא עשירעטילימ טריסַארג ןבָאה

 יד ןסירעצ ןוא סטוג-ןוא-בָאה טביורעצ בוטש רעזדנוא ןלַאפַאב םייוג עשימייה ןענעז

 ןאד זיולב ןוא ,ןבעל ןטימ םיוק ןפָאלטנַא ןענעז ןטַאט ןטימ עדייז רעד .תורות-ירפס

 -עגנָא ןוא םייהַא ןעמוקעגקירוצ ייז ןענעז ,עגַאל יד טשרעהַאב ןבָאה ןקַאילָאּפ יד ןעוו

 .טסענ ןטרעדנילפעצ םעד ןטכירסיוא ןביוה

 טָאה ןדיי יד ןופ עיצַאנימירקסיד ןוא עינַאּפמַאק-ץעה עשיטימעסיטנַא עשיליופ יד

 ץָארט .עילימַאפ ןיימ ןופ עזַאב עשימָאנָאקע יד טלסיירטעגפיוא רעדיוו רעטעפש ןרָאי טימ

 ןבעל רעייז טצעזעגרָאפ ץיװָארבמָאד ןיא תוחפשמ ערעדנַא ןוא החפשמ ןיימ טָאה םעד

 .המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד ןופ ךורבסיוא ןזיב לטעטש ןיא

 ךיז טָאה ײמרַא עשיטסישַאפ יד ןעוו גָאט םעניא לטעטש סָאד ןזָאלרַאפ בָאה ךיא

 ןופ ןברוח רעד ןרָאװעג רָאלק רימ זיא המחלמ רעד ךָאנ זיולב .ריא וצ טרעטנענרעד

 ןוא םיחילש סרעלטיה סָאװ סָאד .עטסטנעָאנ עניימ ןופ םוקמוא ןוא לטעטש"םייה ןיימ
 רעד ,ןטש רעד ןליפַא טָאה ,ןדיי יד טימ ןָאטעג ןבָאה ,םייוג-םינכש ערעזדנוא ,םיתרשמ
 ענעזעוועג ,םינכש ייווצ ןבָאה ל"ז סענַאמ ןטאט ןיימ .ןטכַארטוצ טנעקעג טשינ ,יאדמשא



 221 קיטייוו ןוא םַאטשּפָא ןיימ ףיוא קילב א

 להרש הנכש רעזדנוא .לוויטש ענייז ןעמענוצוצ ידכב ,ןקַאלפ א טימ ןגָאלשרעד ,םידידי

 -ידעבעל בורג ַא ןיא ןפרָאװעגנײרַא םייוג עשימייה ןבָאה רעדניק ךעלציפ עריא טימ

 ןוא טניירפ עניימ עלַא .םיפוג ערעייז ךעלקיטש ףיוא טלטרעפעצ ךָאנרעד ןוא טייהרעק

 ץרַאה ןיימ ןיא טזָאלעגרביא ןוא םירוסי עכעלקערש ןיא ןעמוקעגמוא ןענעז עטנַאקַאב

 ,ןלייהרַאפ טשינ ךיז לָאמנייק ןיוש ןלעוו סָאװ ןדנּוװ עפיט
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 ןיזעשלרעפ ףסוז

 !?יח ךיימדב

 ,םימיה תירחאב ןייז רָאג סע טעוו רשפא ןוא ,רעבירַאפ ךָאנ ןלעוו תורוד עגנַאל

 -מוא טעוו סָאװ ,איבנ ןוא ןנוקמ רעד ,ררושמ רעסיורג רעד ןייטשפיוא טעוו סע זיב

 -בויא ןטווורפעג ןוא ןטפדורעג ןופ ייוו םעד ;רעצ ןסיורג םעד ןקירדוצסיוא ןייז דנַאטש

 ירודמ ,העבש ךרוד טשינ ןוא ,םיעבש ךרוד זיא רעכלעוו ,חצנהו-ןויסנה-םע םעד ,קלָאפ

 ...טקידניזעג ןבָאה יוו וליפַא רע געמ -- ,ןרָאװעג טרעטיילעג רעמ ךָאנ ,םונהיג

 ,טציא טיול) ןָאילימ סקעז עצנַאג שזַא ןרילרַאפ טפרַאדעג טָאה קלָאפ עשידיי סָאד

 ענעגייא ןַא ןענַאטשעגפיוא ךעלדנע זיא סע זיב (גנורעקלעפַאב-לארשי עקיכַאפיירד א

 .הנידמ

 ןבעלרעביא ןופ סנ רעד -- ןעשעג ןיוש ןענעז םיסנ עסיורג יד יוו ,םעדכָאנ ןוא

 לגוסמ ענעבילבעג-סנבעל יד ןענעז יצ -- טרובעגרעדיוו ןופ סנ רעד ןוא דימשמ םעד

 ? ךייזדָאד רעזדנוא ןופ טייק יד רָאפ ןצעז רימ ןכלעוו ןיא רעדנווו ןסיורג םעד ןייז ספות

 "עגַארט רעסיורג רעד ןופ טעוו -- ןטייצ עקידנעמוק ןוא תורוד ןופ ףיולעג ןיא

 קרפ ַא ךָאנ יוו ;רעמ טשינ ןביילברַאפ ,טבעלעגכרוד טהָא קלָאכ עשידיי סָאד סָאװ ,עיד

 קלָאפ-םישודק ןופ םישודק יד ךָאנ רכז א ךָאנ ,עטכישעג רעזדנוא ןופ ךוב ןקיטולב ןיא

 !ץלַא סָאד ןוא

 !ייוו טוט סָאד ןוא --

 ,חצור רעד ,דימשמ רעד !ןעמוקעג טשינ זיא המקנ ךָאנ םישודק יד ןופ ןצכעל סָאד

 טלעוו יד ןוא ,טנַאה רעד ןיא דרעווש ןקיטולב ןטימ ןעכָאפ ןשינָאלוויײט ןייז רָאפ טצעז

 טייקרַאטש יד טָא וליפַא געמ ,ןקרַאטש ןטימ דימת-יוו זיא ןוא סיפ סחצור םייב טגיל

 .טייקיטשרודטולב ןוא טייקשיחצור ןיא ןקירדסיוא ךיז

 !ןייז טעוו יוזַא ןוא ! טנייה ױזַא !לָאמַא יוזַא --

 טימ ,ןייוועג ןייז טימ ,הניק ןייז טימ ךיז ןענעגונַאב וצ זיולב ןכַאווש םעד טביילב

 וצ ידכ ,ענעמוקעגמוא יד טנעמונָאמ ַא ןלעטש טימ -- טייקכַאווש ןייז ןיא ןייז קרַאטש

 םיבוט םימי עשידיי ןופ ללש םוצ ןוא לטכיל א ךָאנ ןלעטשוצ טכיל-םיארונ-םימי יד

 .םוקמוא ןופ "בוט-םוי, ַא ךָאנ ןבעלפיוא --

 רָאּפ ַא ןביירש ןתעב חומ ןפיוא ףיורַא ןעמוק תובשחמ ךעלקערב עקיזָאד יד טָא

 .הביבס ןוא ץיװָארבמָאד ןופ ןדיי יד ךָאנ ךוב-רוכזי םוצ רעטרעוו עקידנרערט

 ןָא טּפַאלק ןוא טפַאשקנעב יד ,ביוט עטעדנוווראפ ַא יוו ,טמוק טנעמַאמ ַאזַא ןיא

 ןעוועג ךָאנ ןיב ךיא ןעוו ,געט ענעי ףיוא ןעמוק'ס .רבע םעד ףיוא טבעל ןוא ןצרַאה ןיא

 סָאװ ,סערַאמכ עסיורג יד ןפיירגאב טנעקעג טשינ רָאג טָאה ןוימד ןיימ ןוא דניק ַא
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 ןייטשלרעפ ףסוי 4

 ןעמיורט עטסנעש יד זַא ,ןטכַארט טלַאוועג טשינ ןוא ,קלָאּפ רעזדנוא ףיוא ןָא ךיז ןקור

 .סיפ עטסעלָאטסָאּפַאב ןוא עטלוויטשַאב ךרוד ןרעוו ןטָארטעצ לאטורב ױזַא ןלעוו

 ! ץיווַארבמָאד --

 סָאװ ,דיירפ עקיטעמוא יד ןרעדליש ןוא ןקירדסיוא רעטרעוו טימ ןעמ ןָאק יצ

 יד ,קרַאמ ןטיירב םעד ,ןרַאוטָארט ענרעצליה יד ןטערטַאב םייב טּפַאכעגמֹורַא טָאה

 ,ץעינעסַאי ,ץלעס וצ ,שטיניטיל וצ טריפעג טָאה סָאװ ,רעניבָארָאוו יד ,סָאגיייסַאש

 -ירעפיופ רעייז ןיא טריטעגעוו ןבָאה סע ּוװ ,ךעלפרעד ערעדנַא ליפ ןוא שטילימ ,ןיליוו

 ?ןדיי עקידתומימת ןוא עכעלטנרָא יד ןבעל-עיצַאז

 יד ןירכז ןופ ןסיירוצסיורא דנַאטשמוא רַאג זיא סָאװ ,חוכ ַאוַא ןַארַאפ זיא יצ

 ןעמ עכלעוו ףיוא סעקשזעטס יד ןוא סערעיזָא ןוא ןכייט ;רעדלעוו יד ,סעקנָאל ענירג

 ? טנגוי רעד ןיא ןטָארטעג טָאה

 ןיא ךעלטעטש רעיסעלָאּפ יד ןיא ןדיי יד ןופ ןבעל סָאד ןעוועג זיא קיטעמוא

 :שיפיצעפס ןוא עביל-ןשטנעמ ,תומימת ,טייקכעלטימעג טימ לופ רעבָא ,רעפרעד

 .ןח רעשידיי

 עשידיי יד טרָאד ןגיל בורח ,תומוקמ ענעי ןיא ןבעל שידיי ןייק רעמ טנייה אטשינ

 -רעדניק עשידיי ןופ יירעליפשעג עקידנעגנילק סָאד רעמ טשינ ךיז טרעה סע .תוליהק

 ןופ ןוא ,םישרדמ-יתב עכעלטימעג ןופ תוליפת ןייק רעמ טשינ ךיז ןרעה סע ,ךעל

 .ךעלטכיל ענבלח ןייק סטכַאנוצ-קיטיירפ ןדעי סיורַא טשינ רעמ ןעלמעלפ רעזייה עשידיי

 ! ןסעגרַאפ ךיז טסולג סע

 ,ןעלומראי ןוא ןעלירוואג ,ןענאּפעטס ןוא ןענַאוויא ןופ רעמינפ עשינלזג יד ןסעגרַאּפ

 ערעייז ןוא טססוג ןבעל עשידיי סָאד יוו קידנעעז טנעה יד ןבירעג ךיז ןבָאה סָאװ

 !סטוג ןוא בָאה סָאד ייז רַאפ קידנזָאלרעביא טולב טימ ּפָא ןעייג "סעדישז, עטנַאקַאב

 ?ןסעגראפ סע ןעמ ןָאק ױזַא יו ?ןסעגראפ סע ןעק רעוו רעבָא --

 ןקיכליה א ןזָאלוצסיורַא ריד ךיז טסולג ,םעד רעביא זיולב טסכַארט וד ןעוו

 -- טלעוו יד ,ָאי .ןרעוו טלסיירטעגפיוא ןלָאז טלעוו רעד ןופ ןלייז יד זַא ,יירשעג

 קלָאפ עשידיי סָאד ןעוו ןרָאװעג טלסיירטעגפיוא טשינ לָאמנייק זיא עכלעוו ,טלעוו יד

 .טולב טימ ןעגנַאגעגּפָא זיא

 יד ןקיבייאראפ ןופ תוכז רעד :טסיירט ןייא געט עקיזָאד יד ןיא זיולב טביילב

 קיטייצירפ יוזַא ןענעז סָאװ ,יד ןופ תומשנ יד רַאפ טכיל-רוכזי ַא ןלעטש ךרוד ןרערט

 .שידק ןגָאז וצ ענעבילבעגסנבעל יד רַאפ תוכז רעד ןוא זדנוא ןופ קעווַא

 !א בר המ ש שדקתיו לדגתי

 אתרק ינבמלו אמלע ייחל אקסאלו איתמ איחאלו אתדחתאל דיתע אוהד אמלעב

 .הוגב הלכיה ללכשלו םלשוריד

 .ןמא ורמאו לארשי-לכ לעו ונילע םולש השעי אוה וימחרב וימורמב םולש השוע
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 [ךארכזוה) ןאמאלאס ץחצי

 עדאנאק ןיא (ךארכיוה) ןאמאלאס עילימאפ יד

 רַאפ ץיװָארבמָאד ןזָאלרַאפ טָאה ,(ךארכיוה) ןָאמָאלָאס השמ ר"ב דיוד רעדורב ןיימ
 רעציווָארבמָאד ןופ) היבצ יורפ ןייז טימ ןעמַאזוצ טָאה ןוא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד
 טרָאד ןבָאה ייז .(עדַאנַאק) געפיניוו ןיא זיוה שידיי םערַאװ א טיובעגפיוא (טנגעגמוא
 ןגיוצרעד ןוא טנדרַָאעגנייא לעירעטַאמ ךיז ןבָאה ייז זיב טעברַאעג רעווש רעייז עדייב
 ןרעטלע יד .טסייג ןכעלשטנעמ ןוא ןשידיי םעניא (רעטכעט 3 ןוא ןיז 5) רעדניק 8 ערעייז
 לעיצעפס ,תודימ עשידיי עטוג עלַא םייה רעטלַא רעייז ןופ ןעמונעגטימ ךיז טימ ןבָאה

 טצנאלפעגרעביא ןבָאה ייז ןוא .עקיטפרעדַאבטיונ ןפלעה ןוא ןציטש ןופ הבוט הדימ יד
 .רעדניק ערעייז ןופ רעצרעה יד ןיא סעיצידַארט רעציװָארבמָאד עטוג יד ןבעל רעייז ייב

 .געפיניוו ןיא ןקסע רעכעלטפַאשלעזעג רענעעזעגנָא ןַא ןעוועג זיא דיוד רעדורב ןיימ

 עקיטרָא רַאפ ןבדנ 8 ,ןעיובפיוא ןפלָאהעג טָאה רע סָאװ תסנכ-תיב ַא ןיא יאבג ַא

 .לארשי ןופ ןדנָאפ ענעדישרַאפ רַאפ ןוא ןשינעפרעדַאב עלַאיצָאס

 ןעוועג זיא ,קעשזד ,ןוז רעטסטלע רעייז

 רעטייווצ רעד ןיא טנָארפ ןשיעּפָאריײא ןפיוא

 -עלטיה יד ןגעק טפמעקעג ,המחלמ-טלעוו

 רעטעדנּוווראפ ַא ךיז טרעקעגקירוצ ,ןטסיר

 ,ןוז רעטייווצ רעד .ןברָאטשעג רעטעפש ןוא

 -לָאטש ַא ,טַאקָאװדַא רעקיעפ א זיא ,לציא

 "ירד רעד .לארשי רַאפ רעוט ַא ןוא דיי רעצ

 -סענזיב רענעעזעגנָא ןַא זיא ,ינעב ,ןוז רעט

 -רעווינוא רעמילשורי ןרַאפ ליפ טוט ,ןַאמ

 -בעה יד ןיא רעדניק ענייז טקיש ,טעטיס

 ןיא ייז טיצרעד ןוא ןלוש-גָאטימכָאנ עשיער

 זיא ,ריאמ ,ןוז רעטרעפ רעד .טסייג-לארשי

 א ,רעטלעטשעגנָא-עיצַארטסינימדַא רעכיוה א

 ןופ דניירפ רעסיורג ַא ןוא דיי ערצלָאטש

 ןַא זיא ,יקימ ,ןוז רעטפניפ רעד .לארשי

 ןַא ןוא טסינויצ רעסייה ַא ,רָאטקַאד-ןגיוא

 .טיבעג ןלַאנָאיצַאנ ןפיוא ןקסע רעוויטקַא

 יז ,היבצ ןוא ןדיוד ןופ רעטכעט יד ךיוא

 רעד ךיז טיצ םורַא ױזַא .ןרעטלע ערעייז ןופ םיכרד יד ןיא ןעייג ,רענעמ ערעייז ןוא
 .עדַאנַאק רעטייוו רעד ןיא תובא-תשרומ רעציווָארבמָאד ןופ םידָאפ רענעדלָאג

 ןקעווצ ד"א יד רַאפ רעייטשייב רעזדנוא וצ ןגָארט הרש יורפ ןיימ ןוא ךיא ךיוא
 -נוא ןופ טריפעג ןבָאה סָאװ ןגעוו עטוג יד ןיא ןעייג רימ סָאוו טימרעד ךיז ןסיירג ןוא

 ןָאמָאלָאס היבצ ןוא דיוד
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 ןעגנערב סָאװ ,ןטיבעג עכעלטפַאשלעזעג ענעי וצ -- ץיװָארבמָאד לטעטשמייה רעזד

 .לארשי תנידמ רעד ,קלָאפ ןשידיי םעד ,ללכ םעד ןצונ

 עיצקַארער רעד ןופ

 ןגעוו טלייצרעד סָאװ ,עקירעמַא ןיא עסערפ רעשידיי רעד ןופ גוצסיוא ןַא זיא טָא

 -ןרק םעד תבוטל (ךַארכיוה) ןָאמָאלָאס הרש ןוא קחצי ןופ גנודנעפש רעקיטכיוו רעד

 : לארשיל-תמייק

 האווצ רעייז ןיא ןבירשעגּפָא ןבָאה ,עדַאנַאק ,געפיניוו ןופ ןָאמָאלָאס הרש ןוא קחצי,

 טקיבייארַאפ ןלעוו ןעמענ ערעייז .דנָאפילַאנָאיצַאנ ןשידיי םעד רַאפ רַאלָאד 0

 קחצי ,עדייב .רעדניק רַאפ ץַאלּפ-ליּפש ַא טימ דנַאל םַאנוד טנזיוט ןופ הלחנ ַא ףיוא ןרעוו

 ןעמוקעג ןענעז ןוא ,(ןילָאװ) ץיווַארבמָאד ןיא ןרָאװעג ןריובעג ןענעז ,ןָאמָאלָאס הרש ןוא

 ד-ללכ ןוא םיבדנמ עסיורג יװ ןרָאװעג טנַאקַאב ןענעז ייז ווו ,1930 רָאי ןיא געפיניוו ןייק

 ןשידיי רעדַאנַאק ןיא סרעדנוזאב ,סעיצוטיטסניא עכעלטפַאשלעזעג ענעדישרַאפ ןיא רעוט

 ?,דנַאברַאפ-רעטעברַא ןלַאנָאיצַאנ-שידיי ןוא סערגנָאק

 ו:006 סח6 50וסה 5סוסוחסה 01 ההוקס, 600000, 1ח:ס6/ 1061 || ססחֹוסֹוחֹוחַה 0 ל סז %100,000 וס
 זתש א.

 יד ןדַאלעגנייא טָאה ןדנָאפ עלַאנָאיצַאנ עקידלארשי יד ןופ םוירָאטקעריד רעד

 ךָאנרעד ןוא םילשורי ןיא עמַאנפיוא רעלעיצעפס ַא ףיוא ןָאמָאלָאס קחצי ןוא היבצ ה"ה 20

 .לארשי תנידמ ןופ טנעדיזערפ ןרַאפ טלעטשעגרָאפ ייז

 רעלעיצעפס ַא ףיוא ד"א יד ןעמונעגפיוא טָאה רזש .ז .ש טנעדיזערפ-הכולמ רעד
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 רַאפ גנונעקרענָא טקירדעגסיוא ייז טָאה טנעדיזערפ רעד .טעניבַאק-הכולמ ןיא ץנעידיוא

 ראפ רַאלָאד 100.000 ןדנעפש ןופ טַאט ןכעלטפַאשלעזעג-שיטסינויצ ןקיטכיוו רעייז

 -לַא רעייז טנכייצאב טייהנגעלעג רעד ייב ךיוא טָאה ןוא דנָאפ-לַאנָאיצַאנ ןשידיי םעד

 .עדַאנַאק ןיא טייקיטעט עכעלטפַאשלעזעג-שידיי ןיימעג

 םילשורי ןיא ףיוא טמענ רזש .ז .ש לארשי-תנידמ ןופ טנעדיזערּפ רעד 210
 ןָאמָאלָאס קחצי ןוא היבצ ה"ה יד

 םעד ןופ טרירעג ףיט ןעוועג זיא לארשי ןיא הטילפה-תיראש רעציװָארבמָאד יד

 יז .ןָאמָאלָאס קחצי ןוא היִבַצ טיילסדנַאל ערעייז ןרָאװעג טלייטעגוצ זיא סָאװ דובכ

 ןבָאה סָאװ ,לטעטשמייה רעזדנוא ןיא ענעגיוצרעד ןוא ענעריובעג ךָאד ןענעז עדייב

 ןוא ןברוח םענופ םוקנָא ןרַאפ לטעטש עכעלקילגמוא סָאד ןזָאלרַאפ וצ ןעוועג הכוז

 .עדַאנַאק רעטייוו רעד ןיא םייה עיינ ַא ךיז ןעיובפיוא

 -רַאפנבעל עלַא טימ ץלָאטש זיא לארשי ןיא הטילפה-תיראש רעציווַארבמָאד יד

 -נָאק-קיטעטליווו ןטימ ךיז טסיורג ןוא טלעוו רערָאג רעד ףיוא טיילסדנַאל ענעבילב

 רעד ףיוא הנידמ רעשידיי רעד תבוטל ןָאמָאלָאס קחצי ןוא היבצ ןופ טַאט ןוויטקורטס

 .דרע רעקידלארשי רעטײנַאברעדיװ

 ןופ גנוקיבייארַאפ רעד רַאפ קורדסיוא סלַא ןעניד יאדווא טעוו טַאט רעקיזָאד רעד

 רַאפ לטעטשמייה רעזדנוא רעביא טבעוושעג טָאה סָאװ ,טסייג ןשיטסינויצ-שידיי םעד

 טשינ ןבָאה סָאװ םישודק רעציװָארבמָאד יד ךָאנ קנעדנָא סלַא ןוא ןברוח סיורג םעד

 ןיא טייהיירפ ןוא טייקידנעטשבלעז ןופ טכיל עקידנעייגפיוא סָאד ןעז וצ ןעוועג הכוז

 :.לארשי-תנידמ



 ע"נ ןאמרביל םייח |

 הבושתה ילעב לש תויומדה תחא ונתאמ הקלתסה ןַאמרביל םייח לש ותומ םע
 קרו בהלנ טסילאיצוס היה ותודלי רחשב ןאמרביל םייח .םירפוסה םלועבש םייתימאה
 תירמוחה םלוע-תפקשהב השק תובזכאתה ירחא ,תרעוס תינחור תימינפ הכיפהמ ירחא
 תורשע ךשמב אוה היה זעונה וחורבו טהולה וטעב .תיתרותה תודהיל רזח אוה ,תינוליחהו
 הנמאנ התיה תודהיל ותריזח .תיתדה תודהיה לש תויוכזהו תותיזחה לע רמוש םינשב
 .תוקומע דאמ תויווח הגופסו

 התיה תרחא םרב ,דחא הבושת-לעב אל הנורחאב םישגופ תונותעהו תורפסה םלועב
 ,םייניצרו םיעודי םירפוסב םישגפנ ונא תונורחאה םינשב .ןאמרביל םייח לש ותבושת

 ראשנ ישפחה ררושמה ...תיתורפס הבורב איה םתריזח לבא ,םייתדה הנחמל ורזחש

 אוה ןכבו ,תויטויפה ויתוקושתב בוזעו דדוב ומצע תא שיגרמו דומלג ותריש עצמאב

 ףד שקבמו תינחורה ותמדרתמ ררועתהל ליחתמ אוהו תישפנ הרזעל םיקלאה לא הנופ

 םהב ,יתוכאלמ יודיוו זרחו הניק אשנש דבלב דחא רפוס אלו .תפסוכה ותמשנל הלצה

 תעבהב -- הזב לבא .םיקלאב הנומאה ול הדבאש יחכונה רודה לש ולרוג תא הכבמ אוה

 ותבושת לכ תאטבתמ -- ,םיקלאל ךרדה תא דבאש בבושה רודה דנג םיטוב םירבד

 תיטויפ הביח לש סחי םעפב םעפ ידמ אוה הארמ .ותוואתלו ומוקמל בש ,רפוסה ,אוהו

 הרות םויקו תוישעמ תווצמ ,אנד תמדקמכ גהונ אוה םייטרפה וייחב .אל ותו תודהיל

 .'יימש רכד ןאמ

 אוה ,אדירג תיתורפס-תיטויפ הניחבמ הבושת-לעב םתס ייה אל ןאמרביל םייח

 תוהמ ןינעב ם"במרה לש ותרדגהכ ,םדוק 'יהשמ ירמגל רחאו שדח םדא השענ תמאב

 ביבחו דמחנ השענ אוה ותבושת י"ע םויה ,היהש המ היה ,לומתאש ףא :הבושתה

 םייתורפסה ויתונורשכמ יראה קלח .ירמגל השדח 'ירב ,םייח 'ר השענ הזכו .םוקמל יוצרו

 .תיתדה תודהיה דובכ תנגהל שידקה םינייוצמה

 המלאנ ויתופקתהל תודוהו םשה-שודיק שממ התיה שַא םולשב תטהולה ותמחלמ

 ."הפי תינרדומ תרופיס,ב האטבתהש ,תורצנל שא םולש לש תינודזהו התיסמה ותאירק

 ןאמרביל םייח לבא ,תידוהיה תורפסה ךלמ דגנ ץצוח תאצל וזיעהש הברה ואצמנ אל

 לבא ,םירפוסה וירבח תורושמ ףא םיצח המכו המכ טלוק 'יה אוהו הפקתהל ידיחי אצי

 .שֶא םולש לש וירפס יפדב לחלחמה לערה תא לכ יניעל הליגו ותיזחמ זז אל אוה

 רוקמו הדולח הלעמ רבכ םטעשכ םתנקז תעל תויתדל םירזוחש הבושת ילעב שיו

 .םיכוראה םהייח ימי לכ ךשמב ותווע רשא תא ןקתל חכ םהב ןיא רבכו ,שבי םתריצי

 ונורשכ תוחתפתהו ותחירפ םצועבו וביאב ונדועב הבושת השע ןאמרביל םייח םרב

 רמוש ידוהיל השענ אוה ,ותמשנבו ובלב אלא ןונשה וטעב קר בש אל םייח 'ר .יתורפסה

 ןאמרביל םייח ןיב הלידבמ הלודג הציחמ .םיימוי-םויה השעמלו הכלהל תווצמו הרות
 תויחל םיכישממ תילולימה הבושת יטומזמ תורמל םה :םירחאה *הבושת-ילעב,ו

 ,תרוסמ ייחו םיידוהי םייח יח ןאמרביל לבא םירז תומלועב
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 ויתורעה יטרפ דידיכ .רומטס דגנ ןדוכמ עודי ןמז ךשמ 'יה ןַאמרביל םייח לש וטע

 "ה אוהש העודי הרמא לע ול יתזמר ,רומטס דגנ התוח אוהש םילחגה לע םעפ אל

 דיב יובש אוה 'יה הלודג הדימב לבא -- הווכת אלש ןתלחגב ורהזה -- הב ןימאמ

 הלא םנמאו ,דחה וטע חא אישהל ותומימת תא ולצינ העודי הגלפמ ילעב .םירחא

 .דובכ הברה ול וליחנה אל רומטס דגנ בותכל והוצליאש

 ץמואה לעב ,רעשה לא עלוקה טעב ךרובמה ,הלענה רפוסה ,רשיה שיאה ול ךלה

 .הרומת ול ןיאו בהלנהו םימתה

 (ז"ל הגש יט תרבוח ,קרוי-וינ ,"סדרפה,)

 שעטיוואד ךלמ

 ל"ז ןאמרעביל םייח

 (ןָאקיסקעל ןיימ :עירעס רעד ןופ טערטרָאפ-ןעּפ רעמיטניא ןַא)

 ןופ .עקירעמַא ןיא 1905 טניז .(ןילָאװ) ץיװָארבמָאד ןיא 1890 רָאי ןיא ןריובעג

 קיטשרענָאד טלעוו רעד ןופ קעװַא .*סטרעוורָאפ, ןיא רעטעברַאטימ רעקידנעטש 4

 .(ג"כשת רייא ב"כ) 1963 יַאמ ןט16 םעד

 עסיורג .ןרעוו ןבירשעג ,ןענַאמרעביל םייח ןגעוו ,םיא ןגעוו ןלעוו רעכיב עסיורג

 סלַא ייס ,םילוגליג ײלרעלַא טכַאמעגכרוד טָאה רע .ןבירשעג ןיילא רע טָאה רעכיב

 ,טכוזעג סנייז ןבעל עצנַאג סָאד טָאה רע .רעביירש סלַא ייס ןוא דיי סלַא ייס ןוא שטנעמ

 טָאה ,ןענופעג טָאה רע ןעוו וליפָא .גָאט ןטימ ןיא ץַאקרוטש ןקידרעקַאלפ ַא טימ טכוזעג

 עטשרע יד ןיא .ןיילַא ךיז לכ םדוק ? טכוזעג רע טָאה סָאװ .טכוזעג ןתמא רעד ןיא רע

 ךאנ רע טָאה -- גנוי ץנַאג רע טָאה ןביוהעגנָא ןוא --- ןפאש ןשירַארעטיל ןייז ןופ ןטייצ

 ןיוש רע טָאה רעטעפש .רוטַארעטיל רעד ןופ תוחילש סָאד ,םתס שטנעמ םעד טכוזעג

 .טלעוו רעד ןיא דיי ןופ טרָא סָאד ןוא דיי ןטקעפרעפ םעד רָאנ טכוזעג

 עניימעגלַא טַאהעג -- ןרָאי רעק30 ןוא רעק20 יד ןיא -- טייצ רעטשרע רעד ןיא

 -עטיל רעשינַאקירעמַא ןוא רעשיאעּפָארײא רעד ןופ אקווד ןוא סעמעט עשירַארעטיל

 .סעמעט עשידיי עקידנעילג ףיוא ךעלסילשסיוא ןבירשעג רע טָאה רעטעּפש .רוטַאר

 ןופ ןעניז ןשיסאלק ןיא ןטעלפמַאפ ךיוא רָאנ -- ןבעגסיורַא רע טגעלפ רעכיב רָאנ טשינ

 רע טָאה ,ןבירשעג -- טייצ רעטצעל רעד ןיא רקיע רעד -- טָאה רע זַא ,טרָאװ םעד

 .רעייפ ןיא רעדעפ ןייז ןעקנוטעג

 לָאמטּפָא ,רענגעק רַאּפ טכַאעג טָאה רע סָאװ ,יד ,רענגעק ענייז ןעוועג ןענעז ןָאיגעל

 רע טָאה .ךעלדנעטשרַאפמוא רשפא ןיילא םיא רַאפ ,תוביס עכעלדנעטשרַאפמוא בילוצ

 יוו ,ןביוהפיוא ליפיוזַא טקנופ טגעלפ רע ןוא -- סעפע רעדָא ,ןצעמע ןביוהעגפיוא

 זיא ,סעפע רעדָא ,ןצעמע ןפרָאװעג רע טָאה .םימשה בל דע ןעוועג סע זיא -- ןרעדיילש

 .םערטסקע רָאנ ץלַא -- היתחת לואש רעד ןופ בל דע ןעוועג סע
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 סע ןטלָאװ ,ןבירשעג טָאה רע סָאװ ,ץלַא ןעמונעגפיונוצ ןַאמרעביל םייח טלָאװ

 ןבירשעג ןוא ליטס ןטקעפרעפ ַאזַא טַאהעג טָאה רע ןוא .רעכיב טרעדנוה ןעוועג רעכיז

 רע סָאװ ,ץלַא זַא ,ךארפש רעשירעלטסניק ןוא רעשירעדליב ןוא רעשימטיר ַאזַא ןיא

 לייט א רָאנ רעבָא .ןעלווָאטדרעכיב ןיא ןעמענניירַא טנָאקעג ןעמ טָאה ןפַאשעג טָאה

 ןגעוו ךוב ַא :רָאּפ א ןענעכערסיוא רימָאל ,רעכיב ןיא ןענישרעד זיא ןטפירש ענייז ןופ

 ןַא ,דנעב ייווצ -- טנערבעג טָאה טלעוו יד ןעוו ,עווקסָאמ ןיא םידש ,לעינ'ָא ןישזדוי

 קרעוו עטסקימענרַאפ סָאד -- ןברוח ןטירד ןופ ןרָאי יד ןופ ןעלקיטרַא יד ןופ ביילקסיוא

 רעבָא .טנערב זיוה עשידיי סָאד -- ףיוא טכַאוו ; םוטנטסירק סָאד ןוא שַא םולש ; סנייז

 ךיז ןפרַאד טעוו ןפַאש ןוא ןבעל סנַאמרעביל םייח ןופ ךוב סָאד ןביירש טעוו סָאװ רעד

 טעוו ,"סטרעוורַאפ, ןיא טקורדעג עלַא טעמכ -- ,ןעלקיטרַא ענייז עלַא ךרוד ןבָארגכרוד

 ? ערעזדנוא ןטייצ עטלמוטעצ יד ןופ לגיפש םעד ןעניפעג דליב-ץנַאג ןקיזָאד םעד ןיא רע

 -אניד ַא ןופ לגיפש ןיא ערעזדנוא ןטייצ עטלמוטעצ יד ןעניפעג ָאי רעבָא טעוו רע .ןיינ

 .ןאמרעביל םייח : טייקכעלנעזרעפ רעקיטייזנייא-םערטסקע ױזַא טקנופ ןוא -- רעשימ

 ,טנעָאנ רעד ןופ דיי םעד ,שטנעמ םעד ןעז טציא רימָאל ןוא

 עטשרע סָאד ןיב ךיא ןעוו ,םינפ לֵא םינפ טנגעגַאב לָאמ עטשרע סָאד םיא בָאה ךיא
 א ראפ רַאבקנַאד ןייז טגעלפ ןַאמרעביל .1933 ףוס -- קרַָאידוינ ןיא ןעוועג לָאמ
 ןבירשעג לָאמ עכעלטע ןיוש טלָאמעד זיב בָאה ךיא ןוא קרעוו ענייז ןגעוו קיטירק רעטוג
 רימ טָאה ןַאמרעביל .ךוב-לעיניא םעד סרעדנוזַאב ,רעכיב ענייז ןגעוו גנורעטסייגַאב טימ
 ךיוא .טנװָא ןצנַאג א ףיוא "םייט דוג, א ןבעג וצ טסַאג ַא גהונ ךיז זיא רע זַא ,טגָאזעג
 ןעמונעג ךימ טָאה ןַאמרעביל .םערטסקע -- טפַאשטניירפדטסַאג וזפ טיבעג םעד ףיוא
 ןטנַאגעלע ןַא ןיא רעטעּפש ,רעצעלפ עטסעב יד ףיוא טרעצנָאק ןקיסַאלקטשרע ןַא וצ
 זַא רעבָא .יסקעט א ןיא ,קירוצ געוו ןגנַאל םעד ,לעטָאה םוצ טריפעגוצ ךימ ןוא עפַאק

 טָאה ,עשרַאוו ןיא ...רעביירש םעד ביול טימ טנָאמרעד טנוװָא ןופ ףיולרַאפ ןיא בָאה ךיא
 שממ ךיז ןוא ריטַאס ןקיגנוצפרַאש ַא ןיא טלדנַאווראפ רעבעג-טסַאג רעדלימ רעד ךיז
 רימ זיא "םייט-דוג, ןופ טייקסיז יד .םערטסקע ץלַא ןיא .ןקיאורַאב טנָאקעג טשינ
 טשינ גנורַאפרעד יד לָאמנייק ןענַאמרעביל טימ ךיא בָאה רעטעפש .טרעטיבראפ ןרָאװעג

 טימ טשינ רעמ רעבָא -- יוו ךָאנ ןוא -- ןשטנעמ ףיוא טרעטיבעג טָאה רע .טַאהעג

 .ןטקורדעג םעד טימ טרעיינ ןוא טרָאװ ןקידעבעל ןופ ןפָאוו םעד

 "רעד ןענַאמרעביל ןיא סעפע טָאה שטנעמ א טימ םינפ לא םינפ שינעגעגַאב יד
 ןכרַאװכרוד טפָא ןוא דלימ ןדער טגעלפ רע ןוא םימחרה תדימ עשידיי עטלַא יד טקעוו

 שינעגעגַאב יד רעבָא .ןָאט ןתמא ןקיטכירפיוא ןַא טימ ןוא "רעקנירעייט ,, טרָאװ סָאד

 טגעלפ טרָאװ ןטקורדעג ןיא ןעעדיא ןופ טיבעג םעד ףיוא שטנעמ ןבלעז םעד טימ

 .םקונו אנק ןופ הדימ יד ,ןידה תדימ םעד ןדניצנָא ףכית םיא ןיא

 סנאמרעביל ףיוא ןריגאער וצ ןעמוקעגסיוא ןרָאי ןופ ףיולרַאפ ןיא סע זיא טפָא

 -יירש -- םערטסקע ץלַא -- ןעמערטסקע ןייז ןרעדנווואב וצ לָאמעלַא ,ןעגנוגָאזסױרַא

 ןייז םימעט ן"ק טימ ןייז ריבסמ ןענעק ןייז ,ןושל שידיי ךייר ןייז ,טנעלַאט ןשירעב
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 וצ םיכסמ קרַאטש םיא טימ ןעמוקעגסיוא סע זיא ןעוו ןטלעז רעבָא -- טקנוּפדנַאטש

 טָא ןוא .ווירב עטַאווירפ ןיא ןוא ןציטָאנ ןיא ןענָאטאב ץלַא סָאד ךיא געלפ טפָא .ןייז

 ןופ םענייא ןופ םרָאפ רעד רַאפ גנורעדנּוװַאב ןיימ ףיוא סנַאמרעביל רעפטנע ןַא זיא

 ןט-25 ןופ זיא סנַאמרעביל ווירב רעד) .טלַאהניא םוצ טייקשירענגעק ןוא םירמַאמ ענייז

 עטלייצעג רָאנ ןוא ,רבדמ םענעגייא ןייז ןיא טברַאטש רוד רעדעיג :(1941 טסוגיוא

 ."רבדמ ןיא ןברַאטש סָאװ ,יד ןופ טייז ריא .דנַאל ןטגָאזעגוצ ןיא ןיירָא ןעייג

 רעשידיי רעשיניטנעגרַא ןַא ןופ ביבא-לת ןיא טרעצנָאק ַא ,1956 -- לארשי תנידמ

 עקידרעירפ יד ,יורפ עטוג ןייז ןוא ןענַאמרעביל םייח ךיא עז ןטייוו רעד ןופ .ןירעגניז

 ךָאנ יז בָאה ךיא ,ַאיַאקסרוג ַאינָאס -- רעטַאעט-טסנוק סצרַאווש סירָאמ ןופ עסירטקא

 ,ךעלטעפ ,ךיוה וצ טשינ :ןַאמרעביל זיא טָא .טרידוטש טָאה יז ּוװ ןיוו ןופ טנעקעג

 -כיימש ןגיוא יד ,םינפ שיטימעס ַא ,םילהוא בשוי ןקיבייא ןַא ןופ טלַאטשעג עשיפיט יד

 טָאה לַאפוצ ַא .שיטסַאקרַאס לסיבַא קיטייצכיילג לָאמטּפָא ןוא -- קידנעטש ןעל

 .עדליטַאמ יורפ ןייז ןוא שא םולש ןענופעג ךיוא ךיז טָאה לַאז ןבלעז ןיא זַא ,טלָאװעג

 סעפע ...ררעייש-יורטש ןייא ןיא ןרעייפ ייווצ :רעיוא ןיא טמיורעגנייא רימ טָאה ץעמע

 ךיא .םינלזג עשידיי ,טרעפטנעעג ךיא בָאה ,טשינרָאג טעוו ןעשעג .ןעשעג ָאד טעוו

 ןענעגעגַאב וצ טשינ ףייטש ןוא קיטכיזרָאפ ןסעזעג זיא שַא .סשַא יד וצ ןעגנַאגעגוצ ןיִב

 ענייז ןופ רעקיטירק ןטספרַאש םעד -- ןענַאמרעביל םייח טימ ןקילב יד טימ ךיז

 : רימ טגָאז שא ...ןעגנוגעוואב יד ןיא ןטיהעג ךיז טָאה ןַאמרעביל ךיוא .רעכיב עשירצונ

 ַא ןגָארט יורפ יד ךָאד ףרַאד ,תופנכ-עברא ןַא סנטצעל טגָארט ןַאמרעביל זַא ,סייוו ךיא

 -- טכַאלעצ טייהרעליטש ךיז טָאה שא ןוא .ױזַא זיא סע יצ טעז ןוא טוג ױזַא טייז ,לטייש

 .הצלה רענעגייא ןייז ןופ -- רעגייטש ןייז יו

 ןיא טריקיטירק ףרַאש רָאג ךימ קירוצ ןרָאי עכעלטע טימ ןַאמרעביל טָאה דָארג

 ןייק ..קידצ רעתמא רעד :ןפורעג ךיז ןבָאה ןציטָאנ יד .םולָאק-"סטרעװרָאפ, ןייז

 גנַאל טשינ לֶאמנייק ךיז טסולג רימ רעבָא .ןעוועג טשינ טרָאד ןענעז ןטנעמילּפמָאק

 טימ םינפ לא םינפ ןדערוצכרוד ָאי ךיז טָאה טסולגעג ןוא ןכַאז עכלעזַא ןעקנעדעג ֹוצ

 רע טעוו רשפא !ןפֹורנָא טשינ ךיז רע טעוו רשפא + ןייגוצ .רעביירש ןכיירטסייג םעד

 ןרידנַאס לָאז רע רבח ַא ןטעבעג ךיא בָאה !טנַאה עטקערטשעגסיוא יד ןעגנעה ןזַאל

 .רימ טימ ןפערט ךיז ליוו רע !ױזַא יוו ךָאנ :טרעפטנעעג ןַאמרעביל טָאה .ןדָאב םעד

 .גָאלַאיד ַא ויוורעטניא ןַא ,ּויוורעטניא םענדָאמ א טדערעגּפָא ןוא ןפָארטעג ךיז ןבָאמ רימ

 ,טרָאװ-ןיא-טרָאװ ןבעגרעביא סע לעוו ךיא ןוא ליוו רע סָאװ ,ץלַא ןגָאז טעוו ןאמרעביל

 סרעפטנע עניימ ןבעגרעביא ךיוא לעוו ךיא רעבָא ,ןייב ןזיב ןָאט-ייװ רימ לָאז סע וליפַא

 ןַאמרעביל ןוא ןעגנוטייצ ןיא ןענישרעד זיא גָאלַאיד רעד .טרָאװ-ןיא-טרָאװ ךיוא ןוא

 .ןרָאװעג טשלעפעג טשינ זיא ךַאז ןייק זַא ,גנוקיטעטשַאב ןייז ןבעגעג טָאה

 .ןאמרעביל םייח יר יחבש עכעלטע ןרעוו ןבירשרַאפ ןלָאז ןוא

 רעשירַארעטיל ַא בילוצ טכירעג שירבח ַא ןעמוקעגרָאפ לָאמַא זיא קרָאי"וינ ןיא

 סָאװ ,עּפורג ַא וצ סנטצעל טגנַאלַאב ןקידייטראפ טפרַאדעג ךיז טָאה סָאװ רעד .הלווע
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 ןעוועג לאמא זיא רעבלעז רעד רעבָא .טפמעקַאב קרַאטש רָאג ןענַאמרעביל ןופ טרעוו
 ןפיוא ךיז טזייוואב .ארמג טנרעלעג םיא טימ טָאה ןוא סנַאמרעביל רערעל-רבח א

 םוצ ןעלדניק רַאּפ א ךָאנ ןגיילוצ טייג רע זַא ,רעכיז ןענעז עלַא ןַאמרעביל טכירעג

 -וקעג רָאג זיא ןאמרעביל זַא ,ךיז טָאה ןזָאלעגסיוא רעבָא ,גנוקידלושַאב רעד ןופ רעייפ
 ןייא טָאה רעקידיײטרַאפ רעיינ רעד רעבָא ,טניוטשרעד עלַא ןענעז .ןקידייטרַאפ ןעמ

 | ...יבר ןיימ ןעוועג זיא רע : גנורעפטנערַאפ

% 

 סיוא טפָא טמוק ןזיירק עשירַארעטיל רעקרַאידוינ יד ןיא :דָאזיּפע ןא ךָאנ ןוא

 רימ טלייצרעד .טיונ ןיא ןלַאפעגניירַא ןענעז סָאוו ,םירבח רַאפ ןדנָאפ ןעלמַאז וצ

 עלַא :ןעלמַאז ןופ טעברַא רערעווש רעד ןופ הווצמ יד טּפָא טוט סָאװ ,רבח ַא רענייא

 רעטסרעווש רעד .ןַאמרעביל םייח -- טנַאה רעטיירב ַא טימ ןוא -- טנפע סעטסיל עניימ

 זיא ריבג ןייק ןוא .ענעשעק רעד טימ רעטסגנירג רעד ןוא גנַאגמוא ןשירַארעטיל ןיא

 ןבירשרַאפ רע טָאה ,רענגעק ַא רַאפ ןבעגעג לָאמַא רע טָאה רעמָאט ןוא .טשינ ךָאד רע

 | ."םינָאנַא, ןעמָאנ םעד

 -ידעמ טּפָא טָאה ןַאמרעביל :ךעלנעזרעפ זיא סע .עטצעל סָאד -- סעפע ךָאנ ןוא

 ןטשינ סע טוט רעביירש רעשידיי רעכלעוו .ןושל-עמַאמ ןופ עילָאד רעד רעביא טריט

 טריטידעמ ךיא בָאה רמַאמ ַאזַא םענייא ןיא .תורוש יד ןֹופ רעביירש רעד ךיוא ױזַא

 רוטּפלוקס-ןָאָאקָאַאל יד יוו זיא סָאװ ,ןושל םעד ,שידיי ןופ סָאטימ ןשיגַארט םעד ןגעוו

 ,סיצַאנ עקידרעטעפש יד ןופ קלָאפ םעד ןופ ןושל םעד טימ ןטכָאלפעגכרוד םיור ןופ

 ןעוועג ריבסמ רעסעב ןיילַא רימ ןוא טריטערפרעטניא םולָאק א ןיא טָאה ןַאמרעביל

 ףיוא ןסיוו רעפיט ַא טַאהעג טָאה רע לייוו רַאפרעד טושפ -- קנַאדעג םענעגייא ןיימ

 םעד ןבעגעג םיא רע טָאה ,ןצרַאה םוצ ןעוועג קנַאדעג ַא םיא זיא .ךיא יוו טיבעג םעד

 ,קרַאטש ןרָאװעג טנעיילעג זיא םולָאק ןייז ןוא .םוסרפ ןטסערג
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 ,טגָאז ןעמ .עגר ַא ןיא ןבעל ןייז ןקידנערַאפ וצ ןעוועג טרעשאב ןענַאמרעביל זיא סע

 ןקידנערַאפ וצ ןביירש זייז ןעועג טרעשַאב םיא זיא סע ןוא ..תוכז ַא זיא סע זַא

 א שממ ןענעז סָאװ ,"ןעקנאדעג ערעווש, ןוא "טייקינייר עיינ יד, םירמאמ ייווצ טימ

 ןוא דיי ןופ טיבעג ןפיוא םזיניווָאש ןקידנעוטייוו ןיילא םיא ןייז ןופ ץנעסעטניווק

 סָאד ךיוא .הריטפ רעד רַאּפ העש ַא טקידנערַאפ רע טָאה רמַאמ ןטייווצ םעד .טסירק
 ..םיכסמ טשינ רעדָא ,םיכסמ ָאי .תוכז א זיא

 ,דנַאלעז"יינ ןיא סרעזיעג יד יוו ,לַאװק רעסייה ַא ,רעזיעג א דיי א ןוא שטנעמ ַא

 -סקע העש עכעלטע עדעי רע זומ -- םוטַאפ ַא ,ץעזעג-רוטַאנ ןפיט א סעפע טיול סָאװ

 .רעטרעוו ...ןופ םָארטש ןסייה ַא טימ ןרידָאלּפ

 .בורקב רָאג וליפא רשפא ןוא ןרעוו ןבירשעג לָאמַא םיא ןגעוו ןלעוו רעכיב

 (31,5,1963 .ביבא-לת ,"סעיינ עטצעל,)



 ."ריעצה ץולחה, ןופ ףינס רעציווֶארבמָאד רעד

 ."הירחש, ץוביק ןופ עכעלטנגוי עפורג ַא
 ,אקשעווָאלַאג .ד ,ןאמפיש השמ ,יקצול ףסוי :(סטכער ןופ) הרוש רעטשרע ןיא ןעייטש'ס

 .ךוטנייש לארשי ,רעלדנעט םירמ ,ןושיילפ יכדרמ

 ,רַאילטָאק הרש ,ןייטשלרעפ יבצ ,אריפש הנידע ,ווָאקלאיפ בקעי :(סטכער ןופ) הרוש עטייווצ
 ,רַאילָאטס יבצ

 .ןאמליפש ,ר ,רעטסעווש ןוא עיסיג קאפראכ :(סטכער ןופ) הרוש רעטירד ןיא ןציז'ס



 ישימה קלח

 לייט רעטפניפ

 לארשי תויממוק ןעמל

 לארשי ןופ טייקיגנעהפאמוא רעד ראפ

 854--835 םידומע

 הרובגבו ,הדיקעל ליג-תעורתבו שפנ-תרעפב וקניז רשא ,םיאלפה-ידלי ...

 םעהו תדלומה תוריח לע םהייח ורפמ -- תוומל םשפנ ופריח העונצו המת

 האוש דוע ענמית ןעמלו וצראב לארשי תויממוק ןעמל ,ובהא הכ רשא

 .לארשי-תיבמ

 הלאמ םיאשינ םדא-תראפתו הרובג-יאיש ונמע תודלותב ץדוי יניא ..;

 ,לאערזי-קמעב ,ןדריה-תעקבב-- וניתונבו ונינכ לש םתומבו םהייחב ולגתנש

 םהייח יקרפ .ביבא-לתבו הפיחב ,םילשורי-ירהב ,בגנה-תוברעב ,לילגה-תומרב

 ובצחנ וליאכ -- תוברקבו םיקחשמב ,דומילב ,הדובעב -- םיאילפמהו םירצקה

 הלא לכש ,ןימאהל השקו .םדק-ינמ םיררושמו םיזוח ןוימדב ,םיאלפ-תדגאב

 ,ובבותשה ,ויח -- ונימיב ,ונכותב ,ונדי-לע ןאכש ,הבורקו היח תואיצמ ידלי

 .תומדא-ילע םדא לש הרובנה-תגסיפ םורמ דע וליפעהו ,ולעפ

 תדלומה-תדיקע לעמו זוע ונינב וכרד ,עירכמהו רמה ,לודגה עגרה אובב ...

 ןעמל -- םהימולע-ויז הבכו םביאב ועדגנ םיחרופה םהייחו ,רוהטה םמד רגינ

 םירצוקמה םהייח תראפתו ,דעל דומעי םתרובג רהוז םפא .לארשי תויממוק

 .םיאבה תורודל קיהבת

 "לארשי םחליהב, -- ]וירוג-ןב 'ד
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 : ולפנוע םינבה

 באז (יקפרימידַאלוו) רשא"ןב

 לייניבא דנארבנייו

 ריאי ןמצלז

 ריאמ (לגייב) ישפח

 ריאמ גרבנטכארט

 ןרהא-םייח (הפי) יאנוי

 לאלצב ךוטצראווש

 ! ךורב םרכז אהי



 באז (יקסרימידאלוו) רשא-ןב

 (ח"שת זומת 'ט -- ג"פרת זומת ח"י)

 דלונ יקסרימידַאלו רשאו םירמ ןב באז

 'רל דכנ -- (1923 תנשב) הציבורבמודב

 המלש 'רלו הציבורבמודמ רבורג המלש

 רפסה-תיבב ךנחתה באז .ןילוטסמ רפוס

 ."יתדה-רמושה,ל ךייתשהו "תוברת,

 -רא ותחפשמ התלע 13 ליגב ותויהב

 סנכנ באז ;הפיחב הבשייתהו (1936) הצ

 -חמב היילושכ דובעל ,ריעצה וליגב ,דימ

 לש ינוריעה-דעווה דילש םיימה-תקל

 עוצקמ דמלידבע םויב .למרכה-רדה

 תורגב-תוניחבל ןנוכתמ היה םיברעבו

 -קוח תא םייסו "הניפ-ןבא; היסנמיגב

 רבע ןכמירחאל .תונייטצהב וידומיל

 דיקפ הנמתנו הפיחב ןוינכטה דיל סרוק

 -יעה דילש תודידמה תקלחמב יארחא

 .ךמסומ-דדומכ ,הייר

 .וירוענמ *"הנגה,ה רבח היה באז

 דיקפתב םייוגמ היה 1945--1942 תונשב

 תזרכה םע .םיפוחה-רמשמ דיל רטונ

 סרוק רבע ,ל"הצל דימ ףרטצה הנידמה

 -וריט לש הנחמב ךירדמ הנמתנו כ"מ

 לע ברקב ףתתשה המחלמה ןמזב .םינ

 -שארל תורישה-יוולמ ןיב היה ,ןינ'ג

 םיפלצ-יכירדמ לש סרוקל חלשנ ,הניפ

 -שמ תיזחל ימואתפ ןפואב םשמ רבעוהו

 ,הנדרי לע ברקב םש לפנ אוה .ןדריה-רמ

 .1948 ילויב 16 םויב

 יקפרימידאלוו .א

+ 

 רוסמ .,עונצ ,טקש רוחב ועבטמ היה

 -פא .וירוהל ןמאנ ןבו וירבח לע ביבהו

 ןהכה ןרהא לש וערזמש וילע רמאל רש

 םולשלו הווחאל ףיטה דימת יכ ,היה

 ךשמב ,הדמתהב ףתתשה .םירבחה ןיב

 ידומילל,) ןרוהסקוא ברה לש וגוחב ,םינש

 ייבצ-תריט, תדעב וירבח .("תודהיה

 רפסה שיא דימת וב ואר ("אביקע ינב,)

 .תוברתהו

 -לעופה, תעונתל ףרטצה ,רגבתהשכ

 תלהנהב רבח היה ןמזה לכו "יחרזמה

 -פמו לעופ -- העונתה לש םיריעצהיגוח

 ונאצמ דימת .תוברתה הדשב םירחא ליע

 ףונו עבטה בהוא ,חמשו זילע ותוא

 .ץראה

 תיתד-הגולפב ש"יח שיאו הרושה רבח

 פת לכ תוריסמב אלימ ,וירוענ רחשמ

 ותוריסמ ,ותרשכה .וילע לטוהש דיק

 .דקפמ תגרדל והולעה ויתולוגסו

 .ונברקמ שומי אל ורכז

 ןייטשנרוב .י

 ןורחאה ובתכמ

 .13.748 -- ח"שת זומת יו ,'ג טוי

 ,םירקיה יאמשו לחר ,היער ,אבאל

 ,םכל בר םולש

 יננה ,הפיח תא יתבזעש םוי ותואמ

 ,םינוש תומוקמב יתייה .לילגב אצמנ

 איה הלוחה תביבס .דאמ םיפי תומוקמ

 ראשו םיחתותה-םער אלולו תרדהנ שממ
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 יתאבש ,בשוח יתייה "תרומזתה-ילכ;

 ןיב ,םוקמ לכמ .יתשפוח תא תולבל הנה

 ,המחלמה רחאל ,ילש תוינכתה ראש

 ,תומוקמה םתוא לכב לויטל םוקמ יתדחי

 ןוויכו .ןורחאה עובשב םהב יתרבעש

 ןומה יתשגפ ,תומוקמ ןומהב יתייהש

 הלא לכ .תרוחרחס ידכ דע ,םיריכמ

 ,רעונה-רפכב ילש םיכינח םעפ ויהש

 ינאש םוקמ לכלו ברקב םילייח םה התע

 .רז יניא אב

 -שארב בתוכ יננה הז יבתכמ תא

 ילגר ,ץראה לע בשוי יננהשכ ,הניפ

 בתוכ יננה) קיר חפ יכרב לעו הריפחב

 חונ תוחפ הזש אצומ יניא .(חפה לע

 ינממ םירטמ ינשכ .ןחלוש דיל הביתכמ

 תא תצק יתרדע .ילש הטימה תאצמנ

 הילע יתשרפ .הכר התיהנש דע המדאה

 -ארמל יתמשו יתלפיק ןידסה תא ,הכימש

 יתנשיו יתיסכתה הינש הכימשבו יתוש

 -תמ יננה ללכב .תיבב ומכ ,בוט ךכ לכ

 אובאש םוקמב אלא ,הפיחב ומכ ןאכ שיג

 הרבחה לכ .ונילא הפיח האב הפיחל

 .ער אל חור בצמהו ןאכ םיאצמנ ילש

 ףואשל תפצל יתעסנ ברעב לומתא

 ידיחיה רבדה הז השעמל .חצ ריווא

 .וילע גנעתהלו תפצב אוצמל רשפאש

 -ןודעומו הפק-תיב הזיא םג שי םנמא

 םע רשק הזיא שי רבכ הזלש אלא ,לייהל

 םירמוא .םירבד ינש הז ףסכו ינאו ,ףסכ

 הקירמאמ עיגה אל ןיידע "ףסכ דודה,ש

 -אה ךא .ונתוא רקבל םג אובי עיגישכו

 רסח וניא ירמגל אוה עגרכש ,יל ונימ

 -הש טרפב ,וידעלב םג תויחל רשפאו יל

 יניא תופילח .בוט יד אוה ןאכ לכוא

 "שלב, ונל שי עונלוקו ןאכ שובלל ךירצ

 .דב טרס לע אלו יח שממ

 -הש אלא ,ירבדב דוע ךיראמ יתייה

 בותכל האנ אל הפטעמה לעו רמגינ ריינו

 ינממ םולש-תושירד םכל רוסמא .בתכמ

 יתבותכ יכ ,יל ונעת לא .תונמדזה לכב

 .העובק הניא

 וירישו ויתומישר ךותמ

 הנידמה תזרכה םע

 -תהמ האצות-ךילהת איה הירוטסיהה

 -םוי םישעמו םיטרפ ןומה לש םתושבג

 םכרע הרואכל רשא ,םינטק ,םירופא םיימוי

 םהל ןיא ,םתוא םישועה םישנאה .טעומו לד

 הירוטסיה םישוע םהש ,השגרהה ללכ

 -פימ איבהל םילולע םינטקה םהישעמשו

 איה הירוטסיהה .םלוע"ימי ירבדב הנ

 רשא ,ןועשה-יגוחמל המוד ,יטא ךילהת

 -מועכ וארי טק עגר קר םהילע ץיצנ םא

 רחאל םהב ץיצהל רוזחנ םא םלוא ,םיד

 ךנוצר םא .ומדקתה תאז לכבש הארנ ,ןמז

 ,לחש הנפימה תא הירוטסיהב תוארל

 םינטקה םישעמבו תועפותב ץיצהל ךילע
 .ןמז רחאל

 ךיניע :יאלפ רבד הרוקו שי םלוא

 הנהו ןועשה-יגוחמ תא תוארל תוליחתמ

 -מוש ונאו שי .תוריהמב םימדקתמ םה

 ןיעב-ןיע םיאורו לרוגה-ימעפ תא םיע

 עגרב יכ ,שיא לכ שיגרמ זאו ,הנפימה תא

 -וקת הרמגנ ןאכ ,הלודג הכיפהמ הלח הז

 לכ שיגרה ךכ .הפוקת הליחתמ ןאכו הפ

 תימוטאה הצצפה תלטה םע ונתאמ דחא

 דחא לכ התע שיגרמ ךכ ,הנושארה

 .תירבעה הנידמה תזרכה םע ונתאמ

 םייפלא :דאמ הכורא הפלחש הפוקתה

 "רזכאש ,םיללח-םדמ הבוקע ,תולג תונש

 המל וניכז .ונרודב האישל גה התוי

 -מאנ םידוהי לש תורוד תואמ וכז אלש

 -עמבש הלא לכ תא רוכזל ונילעו םינ

 תא ונל וללס םירופאהו םינטקה םהיש

 -ודה תואמ תא : םולה דע ונואיבהו ךרדה

 תלחג לע ורמש םשפנ-תוריסמבש תוו

 ילוכא ץראב הדובעה-יצולח תא ,הנומאה

 -אבצ ימיקמ "הנגה,ה יצולח תא ,תחדקה

 .לארשיל הנגהה

 ןויצעישוג לופנב

 השק הלפמ יכ ,המלש הניא ונתחמש..

 םיניגמ תואמ .לפנ ןויצע-שוג -- ונלחנ
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 םוקמ ןיא ךא באכה לודג ,ועצפנו וגרהנ

 ףונמ ונל שמשל הכירצ וז הלפמ .שואיל

 ,םת אל רישה .הרובג רתיל ,חוכ רתיל

 .דאמ השק היהי ברקהו ,ליחתמ קר אוה

 םלוא ,תולפמ דוע הז ברקב ונל ויהי

 ,ןחבנ םע .תונוחצנב קר ןחבנ םע ןיא

 ילבמ ,טקשב תולפמ תאשל עדוי אוה םא

 לבסו ,לבס דמולמ םע ונא .רבשית וחורש

 וז הפוקת םלוא .ונחור תא רובשי אל

 דחא לכמ ,ןוילע ץמאמ ונתאמ תשרוד

 -וריש לש חטש לכב אטבתמ הזו ,ונתאמ

 הנידמה -- ןוילע ץמאמב .יאבצה ונית

 ! ןוכית

 לייגיבא דנארבנייוו

 (ו"שת בא ז"ט -- ח"פרת ןוויפ 'ג)

 יתב תא יתלבוה םינש שולש ךשמב

 512 תב התויהבו ,םידליה-ןגל לייגיבא

 -ורשכ התיה איה .רפסה-תיבל הלבקתנ

 "צהו התודלימ תרדוסמו תחתופמ ,תינ

 -סומ לכב התוגהנתהבו הידומלב הנייט

 -ורמב התשע םהב ךוניחהו-דומילה-תוד

 ס"היב תא הרמגש רחאל .םינשה תצ

 -ישמה ,(הפיח דיל) ןנאש-הוונב ידוסיה

 כ"חאו "קילאיב, היסנמיגב הידומילב הכ

 .רחסמל רפס-תיבל הרבע

 הפרטצה .,רחסמל ס"היב תא המייסב

 החלשינו "דבועה-רעונה, תורדתסהל

 -תיבב הריכזמ לש דיקפתה תא אלמל

 ,הפיחב ןוינכטה דילש יעוצקמה רפסה

 -רטצה 18 ליגב .םינש שולש הדבע םש

 -והו םידבועה לש תיללכה תורדתסהל הפ

 .ומצע ןוינכטב יתודיקפ דיקפתל הרבע

 -נימה ישנא לע רהמ שיח הבבחתה איה

 הלא לכ לעו ןוינכטה לש ןונגנמהו הלה

 -וט הדיקפ התייה יכ ,עגמב התיא ואבש

 .הדיקפתל הרוסמו תסמונמ ,הב

 לייגיבא הדמל הדובעה-תועשל ץוחמ

 ,םינוש תועוצקמב המלתשהו תילגנא

 -למ .תיתודיקפה התדובעב םירושק ויהש

 הפתתשהו הריפתו הגירס הדמל תאז דב

 .תודבוע תוהמא ןוגריא םעטמ םיסרוקב

 הפתתשה איה ,"הנגה,ב הרבח התויהב

 שומישו הנושאר-הרזע לש םיסרוקב םג

 לש סרוקב .העשה וצל םאתהב ,קשנב

 איהו הכירדמה ינא יתייה הנושאר-הרזע

 וניה המיחל-ינומיאב וליאו ,הכינחה

 -ישע 1945 תנשב .תוכינח יתש -- תווש

 -הנחמב םיפוצר םימי השולש דחי ונ

 ,למרכה-תורעיב ,"הנגה,ה לש םינומיא

 -ינומיר תקירזב לייגיבא הנייטצה םש

 -וצרמ ילא תיוולנ התייה איה ...םייח די

 ףתתשהל תעסונ וא תכלוה יתייהשכ ,הנ

 םיאשונב תואצרה עומשל וא תופיסאב

 תעד-תהמכ התייה התורענמ יכ ,םינוש

 הליעפו הרועמ תויהל הקשח השפנו

 .בושייה ייחב
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 באב ז"ט -- רהמנהו-רמה םויה ותואב

 "יבא ילא התוולנ --- (13.8.1946) ו"שת
 "הנגה,ה םעטמ הנגפהב ףתתשהל לייג

 םיליפעמ-תיינא לש שוריגה-תריזג דגנ

 תיבה תא דחי ונאצי .הפיחב הנגעש

 -יבא הלביק םש ,הנוכשה זכרמל ונעגהו

 ,תשבוחכ ,הנושאר-הרזע לש קית לייג

 םש ,למרכה-רדהל דע ךסב ונדעצ דחיו

 וזכרתהש םיניגפמה תורושל ונפרטצה

 -שב הנגפהה המדקתה הליחת .םוקמב

 -- רובתה בוחרל העיגהשמ םלוא ,טק

 ךותל םירוי םייטירבה םילייחה ולחה

 יטירב חצור לש רודכ .םיניגפמה תורוש

 בוטהו רוהטה ,ריעצה הביל תא חליפ

 -ערה ,הפוקזה ,הפיה -- לייגיבא יתב לש

 ,הננ

 -חפיט הכש .הרקיה יתנשוש הפטקנ

 .היתבהאו הית

 ץיברוג הייח
 ִצ

 -ונה ןוסאהמ ישפנ קמוע דע יתעזעדזנ

 ,הרקיה דנרבניו תחפשמל עראש אר

 ,יתדימלת לייגיבא .ל"קז לייגיבא לופנב

 םייח תאילמ ,ןושארה ונרוזחמ תרמוג

 קר אל דבכ לצ לטוה התומב -- תווקתו

 תחפשמ ייח לע םג אלא התחפשמ ייח לע

 "מוג טבש לע דוחיבו ונלש רפסה-תיב

 -רק ,השודקו הרובג תומ -- התומ .ויר

 לע הכרעמב םדמעב .תדלומהו םעה ןב

 -ומד רכז .ונתייחתו ונתלואג שפנ רופיצ

 ונתיאמ ףוסי אלו תפומ ונל שמשי הת

 ! חצנל

(15.8.1946) 
 ןלפק םחרבא

 ןנאשיהוונב יממעה ס"היב להנמ
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 -פהב יכ ,רמאנ "רטיור, לש המרגלטב

 יטירבה אבצה היה ץלאנ הפיחב תונו

 ,"ףוספסא,ה ינב ויה ימ .ףוספסאב תוריל

 תחא ?םהב תוריל "ץלאנ, היה אבצהש

 תדילי ,דנרבניו לייגיבא התיה םהמ

 -יחי תב ,(הפיח דיל) ןנאש-הוונ הנוכשה

 יקיתוומ -- הירוה) תדבוע החפשמל הד

 -בעה ןוינכטב הדיקפ ,(היצולחו הנוכשה

 -יצה ייחב הלעפ ,תיצולח חור תגופס ,יר

 ,הנוכשה יבשותמ תחא התיה איה .רוב

 הטלחההמ םיעזעוזמ םהינומהב ורהנש

 ןיסירפקל שרגל ,ירוטדנמה ןוטלשה לש

 .תדלומה יפוחל ועיגהש ,םיליפעמה תא

 םהל ועיקבה ,רבדבש הנכסה ףא לע

 ןולובז 'חר דע ועיגהו ךרד םיניגפמה

 יש תדדועמ ,שארב תדעוצ לייגיבאשכ

 תוירי םואתפו .התיא דחי הדעצש המא

 עגפ דחא רודכ .םיניגפמה ךותל רשי --

 ידוהי בל -- לייגיבא לש ריעצה הבלנ

 -תרמו ראות-תפי לארשי-תב לש םח

 ! שפנ

 -זע לש קיתב תדייוצמ התייהש ,המא

 הרזע השיגה תחא אלשו הנושאר-הר

 ,הכרדהו דומיל יכרצל ,םימודמ םילוחל

 תישממ הרזע םעפה שיגהל דימ השח

 -וה אלל ךא ,םד התתשש ,הדיחיה התבק

 לייגיבא החפנ םילוחה-תיבל ךרדב .ליצ

 -עשת תב קר איהו ,הרוהטה התמשנ תא
 .הרשע

 (16.8.46 ,"רבד.,)

 רבלא .ש

+ 

 תונוטלש וקינעה 1958 ילוי 9 םויב

 תא תיאמצעה לארשי תנידמ לש ןוחטבה

 לייגיבאל (51438 .סמ) "הנגהה תוא,

 הרובגה סקניפב ללכנ המשו ,דנרבנייוו

 .תויממוקל לארשי ימחול לש

 ,תדלומ הלאגנ ,ברקה לוק םדנע

 ,דה ןיא יבלבו םירהב הממד

 תדרוי ישאר לע םיבכוכ תרטע

 .."דפרת ישרע תא יתודלי-תמדאו

 "חתפי תב, / סב .ש



 ריאי ןמצלז

 (ט"שת ןושח ט"י -- ז"פרת טבש ז"י)

 יכ קומע רעצב םיעידומ וננה ךיאי

 םויב ודיקפת יולימ תעשב לפנ ל"ז ןמצלז

 ריב י"ע (21.11.1948) ט"שת ןושח טיי

 .'גולסע

 לארשיל הנגהה אבצ ,לארשי תלשממ

 רכז תא דימת ואשי תירבעה המואהו

 -עמבו תדלומה תנגהב לפנ רשא ריאי

 .התואמצעו התורח לע הכו

 (1948 רבמבונ) ט"שת ןושח
 ןוירוגזןב .ד
 הלשממה שאר

 ויתודלות

 (אבא יפמ)

 .ז"פרת טבש ז"י םויב ביבא-לתב דלונ

 רחשב רבכ אוה ףא הליג הנינפ ותוחאכ

 -בו ,הניגנב חיכש-יתלב ןורשכ ותודלי

 רענל יכ הלגתנ םידליה-ןגב רקבמ ודוע

 .תטלחומ תילקיסומ העימש

 9 תב הנינפ הריכבה ותוחא תויהב

 -שה םשל ,סירפל אמא םע העסנ ,םינש
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 4-ה ןב ןטקה ריאי ףאו ,הניגנב תומלת

 המייס םינש 9 רובעכ .המש זא חקלנ

 ןוירוטברסנוקב הידומיל קוח תא הנינפ

 ותוהש ןמזב .הצרא הרזח הלוכ החפשמהו

 -פרצ יממע רפס-תיבב ריאי דמל סירפב

 םש דמל ךכל ףסונ .תוניטצהב ומייסו ית

 -וחא םע םעפ ףתתשה ףאו ,רוניכב הניגנ

 לש וייח תא ראתמה טרס תטרסהב ות

 .םאמ םימותיה וידליו הדובע-רסוחמ

 תא טרס ותואב ואלימ ותוחאו ריאי)

 .(םימותיה םידליה ידיקפת

 תא ךישמהו הצרא ריאי רזח 12 ןב

 .םידבוע ידליל ךוניחה-תיבב וידומיל

 דומלל ךישמה ,הז רפס-תיב רמגשמ

 וב רמגו א"תב "הוולש, ןוכיתה ס"היבב

 -תה זא .(1946 תנשב) וידומיל קוח תא

 ותבוח יולימב לחהו "תוריש תנש,ל סייז

 ודיקפת אלימ הפוקת התיא .תימואלה

 היהו "הנגה,ה לש יללכה הטמב רשקמכ

 ןיבל םיהובגה "הנגה,ה"-ידקפמ ןיב רשקמ

 ןוטלשה ישאר) בושיהו העונתה יגיהנמ

 תוריסמב אלימ ודיקפת תא .(םויה לש

 .םידקפמה דצמ בר ןומאל הכזו תוצירחו

 ,הלילב תרחואמ העשב סנכנ היהש שי

 -ייעל בל םיש ילבו ,התיבה ,טק עגרל

 -סל והשמ דוע שי, :טילפמ היה ותופ

 היהשמו .ודיקפתל אצויו רזוחו -- "רד

 היה ,ובכשמ לע ץוצרו ףייע לפונו רזוח

 .ויתפש לע הרוש קופיס לש ךויח

 תא .לובג ועדי אל ותריסמו יתדמתה

 .הלוח ותויהב ףא אלממ היה וידיקפת

 -ואכמו םוח םע ,לבוס ךלהתמ היהש שי

 ותוא וקיספי לבל ,תאז הלגיש ילב ,םיב

 -יצר היה ובצמשכ קר .הבושחה ותדובעמ

 - הלוח אוהש "ושיגרה,שכ ,רתויב ינ

 .יאופר לופיט לבקלו הטימב בכשל םיכסה

 -שפה תא בהא .היה רשיו טקש ,וינע

 תילכת תועיבצהו רקשה תא אנשו תוט

 ריקוהו החפשמל דואמ רוסמ היה .האנש
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 ץראל רושק היה .וידידיו וירבח לכ תא

 תועש תבשל היה גהונו ושפנ ימינ לכב

 ,הב עקוש ,ץראה תפמ דיל תוכורא

 -ידמ לעו ונמע תואמצע לע םלוחו רהרהמ

 .הלודג הנ

 תונמאל ודואמ לכב רסמתה  ריאי

 .הבר תואיקב הב חיכוה ןכאו ,הניגנה

 ןמ תוקומע ומשרתה םיחמומ םיאקיסומ

 -יצי לע חתומ היהש תעלוקה תרוקיבה

 רבמבונב .ןעוציב ךרדו תוילקיסומ תור

 תומלתשה םשל ,סירפל בוש אצי 7

 חתפל ,ללכבו .חוצינבו רוניכב הניגנב

 סירפל ואוב םע .ילקיסומה ונורשכ תא

 -למרּונ-לוקָא, לש ישילשה סרוקל לבקתנ

 -קת ררועו וידומילב ןייטצה ."קיזומדיד

 ול וזחש ,ויברוקמו וירומ בלב הבר הוו

 הדיעצ לע םלח אוה .תולודג תודיתע

 ,הקיסומה יליבשב ותוחא םע תפתושמ

 לע םר לוקב רהרהמ היה המע תוחישבו

 -נספו רוניכל תוריציב תופתושמ תועפוה

 תיטסילוסכ ותוחא תעפוה לע וא ,רת

 ךא .וחוצינב תרומזתו רתנספל תוריציב

 .ויתומולח םישגהל הכיז אלו הכז אל

 וליחתה ,ץראב תוערואמה ץורפ םע

 םיעוגעג יגופס םיבתכמ ריאימ םיעיגמ

 -רהל ולדתשה וירוה .בצמל הגאד יאלמו

 -תדעו עיגת הנה-הנה יכ ,רומאל ,ועיג

 -עת אל ןכו ברעתי מ"וא ,הצרא עוציבה

 -לכמו ,דגנמ תירבה-תוצרא םג הנדומ

 עבתייש דע וידומילב ךישמהל וילע םוקמ

 אל תדלומה לרוגל הדרחה םרב .רוזחל

 -שיהל דוע לכוא אל, .ושפנל חונמ הנתנ

 הכ אוה ץראב בצמהש העש ןאכ רא

 .םימיה םתואב בתכ -- "רומח

 סירפ תא בזע 1948 סרמ שדוח ףוסב

 לש םינומיא-הנחמב הכרדה-תדובעל סנכנו

 -צע תפרצבש הדשה-ירעמ תחאב ,ל"חמ

 ,רפיס םשמ םירוהל חלשש םיבתכמב .המ

 םלוא .אל ותו ,ץראה ןעמל למע אוה יכ

 תא ראתל ופיסוה הנחמ ותואל וירבח

 היה דציכ ,לובג העדי אלש ותוריסמ

 העש דע תומדקומה רקובה-תועשמ דבוע

 לע רתוומ םג היהש שיו ,הלילב תרחואמ

 תנבה םע ,וז הדובע םג ךא .ללכב הניש

 םיצמאמהו תורסמתההו הבש תוינויחה

 .ותוא הקפיס אל ,ונממ העבתש םיברה

 שרוד לחהו ותונלבס העקפ יאמ שדוחב

 ול ונענ אלש הדבועה .הצרא וריבעהל

 ול הקיצה ,םש ותדובע תוינויח ללגב

 : תיבל ויבתכמב יוטיב אצמ הזו ,דואמ

 ירבח דועב ןאכ ראשיהל לוכי ינניא,

 ןמ רדעיהל לוכי ינניא ;תיזחב םימחלנ

 -וג תוערואמ הב םישחרתמשכ ץראה

 ..."םיילר

 ינוי שדוחבו וצחלל וענכנ ףוס"ףוס

 -ניב .הצרא הרבעהה ול החטבוה (1948)

 רישכהל, התיבה ויבתכמב ליחתה םיית

 ,אמא ,ירעטצת לא, : החפשמב "עקרקה תא

 -סתשכו יתבוח תא אלמא ,הצרא אובא

 םייתסתש ינחוטבו -- המחלמה םיית

 תא םילשאו הסירפ רוזחא -- ונתבוטל

 ."ידומיל
 ויה ,ילויב 9-ה םויב ,הצרא ועיגהב

 רבכ .תימורדה-הקירפאב ותוחאו ומא

 -צפה ףא לע ,טלקל בציתה ואוב תרחמל

 ירחא םימי המכ חונל ושקיבש ויבא תור

 ותעיסנ רחאו ל"וחב תכרפמה ותדובע

 ורמאב ,ח"מלפל סייגתה אוה .תעגיימה

 וירבדב .החפשמה יכרדב תכלל וילעש

 -נגדמ היחו םוחנת לש םנבל ןווכתה הלא

 יתרפא (יטומ) יכדרמלו .השק עצפנש ,הי

 .םילשורי-ירהב לפנש ,עבגמ

 ,ל"חג ישנא ךירדהל וילע לטוה אבצב

 עבת ,דיקפתה ךרעב ותרכה לכ םע ךא

 -תשיו תמחול הדיחיל והוריבעיש עיגפמב

 הדובע לכ החד ללכב .תוברקב והופ

 ךשמ דחוימבו ,תיזח השוריפ ןיאש איהש

 -צמב תחצנ הכמ תוכהל שי, .בגנה ותוא

 תעל ,תיבב ורקבב רמוא היה .,"םיר

 גישה הז וצפח תא םג ,םנמאו .השפוח

 -נל חלשנ םירופיכה-םוי ברעבו :ףוסבל

 -סמב ,תענוממ הטישפ-תדיחיב .כ.מכ ,בג

 .ח"מלפה לש 9-ה דודגה תרג

 -שמב ,1948 רבמבונל 18 ,ישימח םויב



 לארשי תויממוק ןעמל

 ריאי בדנתה ,בגנבש 'גולסעדריב טל

 רויסל תאצל ,הקלחמה-דקפמ תאירקל

 אוהשכ ,ךרדל אצי ריאי .טלשמל ביבסמ

 -תפמ ודיבו ויארוטמ םיינש ינפל דעוצ

 ריאי ךלה רויסהמ הרזח וכרדב .םישקומה

 הלע טלשמה-רדג תבריקבו תרחא ךרדב

 ללכ ןמוסמ היה אלש ,לענ-שקומ לע

 ןטק ץפנזחוכ לעב היה שקומה .הפמב

 -והש דע םלוא ,עגפנ לגרה-ףכ בקע קרו

 תועש המכ ורבע ,םוקמל הקנולא האב

 .בר םד דביא םייתניבו

 ,"םיביבר,ל הקנולאב ריאי אבוהשכ

 אוה .סונטט-יטנא הקירז ול הקרזוה

 קרו ,תועש המכ ךשמל םוקמב ראשוה

 ראבב םילוחה-תיבל אבוה תרחואמ העשב

 -תועשב .ישיש םויב ,תרחמל .עבש

 דע .תינמיה ולגרמ קלח עטקנ .,רקובה

 ריאי לש ובצמ היה אל צ"החא 4 העש

 -רדכ ץצולתה ףאו רביד אוה ,רתויב ער

 .הרכהה תא דביא 4 העשב םלוא ,וכ

 ריאי לש ותוחא האבוה ,תבשב ,תרחמל

 ובצמ תא התארשמו ,עבש-ראבל פי'גב

 -לתב םילוחה-תיבל וריבעהל השרד --

 םייוניע-תיפיצו הבורמ העיגי ירחא .ביבא

 -ובב ןושאר םויב ,ןוריווא ףוס-ףוס עיגה

 -רסח עוצפה סנכוה ןוריוואה ךותל .רק

 ילבמ .ותוחא הבשוה טוונה דילו הרכהה

 .(תוחא וא אפור) יניצידמ יוויל ףרוציש

 -טיל-לתב םילוחה-תיבל אבוה עוצפה

 ןושח ט"י ,ןושאר םוי ותואב .יקסניב

 4 העשב ,1948 רבמבונב 21 ,ט"שת

 .הרוהטה ותמשנ תא ריאי חפנ ,צ"החא

 -כאה לרוגה ידיב חצונ דיתעל-חצנמה

 .דעל וזוגנ תומולחה לכו ירז

 רשכומו זילע

 -מע אל ,ותוא יתשח ,הז טהל יתיאר...

 ותוא עינהל תונוצרו תושקב םוש וד

 םשו שממ שאה תיזחל ךלה ריאי .ךכמ

 .ותומ תא אצמ

 ריאי םע הנושארה יתשיגפב ינא רכזנ

 דחא תיבב ותא יתרג .ויתרכיהש ינפל

 רוצמה ימיב .(הז תא הז ונרכה אל םלוא)

 297ב .ביבאדלת לע יטירבה רצועהו
 וליבוה .תחא האלכמל ונמדזנ ,1946 ינויל

 -םוקמל (םידוהי הברה דועו) ונינש תא

 הברה ויה ,האלכמב ,םש .דחא זוכיר

 "בקע דצהמ .ריאי טלב םהיניב ,רעונ-ינב

 ותובבוש ,ותוזילע רחא ,רענה ירחא ית

 -ידמ טילפהש ,םינונשה המכחה-ירמאו

 המכח-ירמא .םיאולכה ןובשח לע םעפ

 "כונה לכ לש םקוחצ םיררועמ ויה הלא

 יניע וכשמנ םוי ותואמ .םודדועו םיח

 ."הנגה,ה תדובעב -- הזה רענה לא

 -תיב דיל ,בוחרב תויעראה תושיגפב

 ןילוח-תועשבו תוחילש ךות .םירוגמה

 היה אוה .הז רשכומו זילע רענמ יתינהנ

 םחול לייח היה אוה ,"הנגה,ב רשקמ

 תוכזבו ותוכזב .לארשיל הנגהה-אבצב

 -חושמ תדלוממ םויה ונא םינהנ וירבח

 .תרר

 םונרא הימחנ

 ןוחטבה-רש לש שילשה ,ןרס"בר

 ריעצ יאקיסומ

 ,ובריק הדיח רשא

 ,םירתס-וצל בושק רשא

 זר בגשל ובל ליחי רשא

 דזחב ,12-ןב ותויהב ריאי תא יתרכה

 ילע ושע ישיאה ונחו ותמכח .סירפמ ור

 -יוק וב וטלב זא רבכ .בר םשור דימ

 ,תוינטנופס ,בר רומוה :םידחוימ יפוא

 תויהל תלוכיה םג וב הרסח אל יכ"םא --

 .הדובעב זכורמו יניצר

 -ולה ,הזכ רענ ןמדזמ תוקוחר םיתעל

 ןיבהל ריבכ הכ ןוצר ךותמ הקיסומ דמ

 תויהל תאז םע דחיו ,הינמכמל רודחלו

 לכה -- תוטלבתה-תפיאש לכמ קוחר

 .תונמאל הבהאה :תחא הרטמ םשל

 עבנ ריאי לש ילקיסומה ונורשכ ,ןכאו

 -יתלב הבהא ול התיה .ושפנ יקמעממ

 היה ומעט .הקיסומב הפיה לכל הליגר

 ותרוקיב .ימצע ןוחטב ךותמ עבנו ןידע
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 -ירח םנמא התיה םירחא יפלכו תימצעה

 ,רוהט ןופצמב ןחינ אוה ןכש ,הנכ ךא ,הפ

 .יתימא ןמא לש ןופצמ

 ,"הנגה,ל ותוריסמו תרתחמב ותדובע

 ונממ וענמו ונמז תיברמ תא ונממ ולזג

 -- הקיסומה הדשב ויתופיאש תמשגה

 יתורצפה .ויתולוגסו ונורשכל םאתהב

 -יסומל ןמז רתוי שידקהל ,וב יתרצפהש

 "הנגה;ה ינינע ;ירפ ואשנ אל ,הק

 .םידומילל ומדק תדלומה-תבהאו

 -לחה לע רפיסשכ יתחמש הבר החמש

 ,סירפל רוזחל ,תורישה-תנש םות םע ,ותט

 בל-תמושתב .הקיסומב תומלתשה םשל

 -תכמ .ותומדקתה ירחא יתבקע תדחוימ

 ,סירפב ןוירוטברסנוקהמ ועיגהש םיב

 האנה ומרגו ,הכרעהו םיחבש םיאלמ ויה

 .םיבורמ קופיסו

 -שקיב ,םימחולה תוחוכל סייגתה הנהו

 אוה ךא .,תיאבצה-תרומזתל סנכיהל וית

 -יחיב אקווד תויהל הצרו ףקות לכב בריס

 הטישפ-תדיחיב ,ח"מלפב ,תיברק הד

 אצמ םש תולועפה תחאבו .בגנב ,תענוממ

 .ותומ תא

 -זמה ויפאו ונורשכ .ונחכשא אל םלועל

 ירבעה רעונל למסו תפומ ושמשי םיריה

 .דיתעב

 שבינפ דנרול

 ותחפשמל ויבתכממ

 תפרצב םינומיאה-הנחממ
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 "שי םע ליבשב ןאכ דובעל יתלחתה...

 ץוחמ הנחמל עוסנל דמוע ינא ...לאר

 תא ץלחאו ריווא תצק ףאשא .סירפל

 -זמ וניא ,הארנכ ,ץראב בצמה .יתומצע

 םייפלא ךשמ .שאיתהל ןיא םלוא .,ריה

 ונל שי ,ונתונשקע חוכב ונמייקתה הנש

 -ליהל ונילע ,י"א עקרקב שרשומ בושי

 ןגנ ,תונברק בירקהל םינכומ תויהלו םח

 ףוסו דובענו הנבינ ,ונמצע לע בטיה

 ...אובל ןוחצנה

8 

 השעא .ליסרמ תוביבסב אצמנ ינא..

 אל יכ ,ונלוכ ןעמל יתלכיבש המ לכ

 בצמה ץראבש העש טקשב דומלל לכוא

 ורכז .רעצ ילב תאז אנ-ולבק .יטירק הכ

 הברה ודיספהו ולבס תובר תוחפשמש

 .הצרא רוזחא -- ינממ שרדישכ .רתוי

18 

 השענה לע רתוי עמוש ינאש לככ..

 ןאכ .רוזחל רתוי קקותשמ ינא ,ץראב

 -עטב ,הצרא רוזחל יתשירדל םינענ ןיא

 ...העש-יפל רתוי הבושח הפ יתדובעש הנ

 אל ,תיניצר הרוצ ושבלי תוברקה םא

 הצור וישכע רבכ .הפ ראשיהל דוע לכוא

 -אב ידידיו ירבח לכ םע דחי תויהל ינא

 רתויב לודג ערואמ יתדספה רבכ .ץר

 -גית המחלמה םא .(הנידמה תזרכה םויו

 םדקתא .םידומילל רוזחא -- בורקב רמ

 איה םא ךא ,חילצאו הבר תוריהמב

 ינא זא םג .הצרא רוזחא -- ךשמית

 יעכש ןכתיו ,דוביאל ךלא אלש םכחיטבמ

 ,אמא ...חצנמ רותב עיפוא םינש המכ רוב

 .םולשב רמגי לכה ,ירעטצת אנ לא

,8 

 .תטרצ-םורדב אצמנ .ןיוצמ ימולש

 ראשיהל יתוא םיצלאמ .דמול םגו דבוע

 -יהל השק יל השענ רתויו רתוי ךא ,הפ

 .ילריג הכ בצמה ונצראבש העשב ראש

 .ינא שחש תושגרה תא אטבל יל השק
 אלממ ינא יתבוח תא :עדוי ינא תחא

 םתא םגש הוקמ ינאו ,האלמל ךישמאו

 .ינומכ םיבשוח
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 -רא עוסנל ףוס-ףוס יל ושריש ןכתי...

 שיגרמ ינא .ךכל םייוכיסה לכ םנשי .הצ

 ץראל ץוחמ ראשיהל דוע לוכי יניאש

 רבכ ,ןכאו .רוזחל ףקות לכב יתשרדו

 -ילב .ךכ לע ורעטצת אנ-לא .םימיכסמ

 יאדווב .ךישממ ינא םייטרואיתה םידומ

 -יגנה תא הרצק הפוקתל קיספהל ץלָאיא



 5 לארשי תויממוק ןעמל

 םותב דימ הילא רוזחא ךא ,רוניכב הנ

 הזיוה תא יל ורדסי אמתסמ .המחלמה

 יתבוח תא .םוקמ-לכמ .תוריהמב הרזח

 .אלממ ינא

8 

 -יגנב טעמ קר קסוע ינא .בוט ימולש...

 הדובע ,הבורמ הדובעה וישכע יכ ,הנ

 אל ילש בצמב .ץראל תלעות האיבמש

 םיצור ,הארנכ .יוניש לכ העש-יפל לח

 יל .דאמ םיצוחנ ונא יכ ,הפ ונב קיזחהל

 העשב ץראב ונירכממ קחרה תויהל השק

 רוזחי טקשה ,לכה םייתסי בורקב .וז

 -בו .ונלחתהש המב תאש רתיב ךישמנו

 .ינא םג ןכו חילצנ ונלוכ רבד לש ופוס

18 

 -ירכמ התע-תעל .הרושכ לכה ילצא...

 דיבכמ רבדה .הפ ראשיהל יתוא םיח

 | .רתויו רתוי ילע

18 

 ןכלו יאנפ יל ןיא .רדסב לכה ילצא...

 הזוזת לכ ןיא העש-יפל .רצק יבתכמ

 םישרודש יפכ לעופו דבוע ינא .יבצמב

 | .ינממ
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 םכלצא םגש הווקמ ינאו בוט ימולש...

 -ולש דועב הארתנש ןכתי .הרושכ לכה

 ,הרזח הזיוו יל רדסמ ינא .תועובש הש

 -למה לש חוטבה ףוסה אובב דימש ידכ

 .םידומילל רוזחל לכוא ,המה

 העיפוהש ,ןמצלז ריאי רכזל תרבוחה ךותמ)

 רייא שדוחב ,הידידיו החפשמה תאצוהב

 (א"ישת

 ריאמ (לגייב) ישפח

 (א"ישת תבט 'ט -- ץ"רת ולסכ ד"י)

 דלונ לגייב םייח-ףסויו רתסא ןב ריאמ

 ,הציבורבמוד יאצוי םירוהל ,קסניפב

 ולע (1933) עברא ןב ותויהב .1929 תנשב

 הפיחב הליחת ונכתשה ,ץראל וירוה

 -רפכב תובשייתהל ורבע ןכמ-רחאלו

 ידוסיה ס"היב תא םש םייס ריאמ .עשוהי

 ץיט .י ש"ע הכאלמל ס"היבב דומלל רבעו

 הקינכמל הייטנ הליג ותורענמ .רוגיב

 הייאד-ןודעומל ףרטצה רוגיב ותויהבו

 ויתואצמהב ןייטצהו םידליה-רפכ לש

 ח"מלפל םג ףרטצה ןמז ותואב .תוינכטה

 -כהבו הדש-ינומאב המימת הנש השעו

 חלשינ 16 ןב וותויהב .תיאבצ-הרש

 -תואנוכמ םש דומלל ,תירבה-תוצראל

 .םינוריווא

 - תודסומל הנפ תויממוקה-תמחלמ ץורפב

 ידכ ,הצרא והוריזחיש עבתו בושייה

 םלוא .המחלמב ליעפ ןפואב ףתתשהל

 םש ךישמהלו ב"הראב ראשיהל הווטצנ

 -ענש ,םיינכט-וריוואה תועוצקמה דומילב

 םע ,ץראה ליבשב רתויב םיינויח וש

 בדנתה תאז םע דחי .תואמצעה תלבק

 ןפואב ,ב"הראב קשנ תשיכרב רזעל תויהל



 ריאמ (לגייב) ישפח 846

 למנב תולילב דבוע היהו ,ילגיל-יתלב
 -אכ .תוינא לע קשנה תניעטב ,קרוידוינ

 -תמחלמב םתליפנ לע ול עדונ רש

 -חה ,םיבוטה וירבחמ המכ לש תויממוקה

 -ומילה תא קיספהל ומצע-תעד-לע טיל

 -ארשיה םיריעצה תצובקל ףרטצהו םיד

 סייטדסרוקב העש התוא ושעש ,םייל

 -צהב סרוקה תא םייס אוה .הינרופילקב

 .לארשיל רזחו החל

 ,וירוה-תיבב ריאמ השע דבלב דחא םוי
 בצייתה תרחמל .ב"הראמ ובוש םע

 הפועתה-הדשל חלשינו סויגה-תכשילב

 ותלועפ רקיע .תורודל --- םשמו ,ביבא-לתב

 ןמ תוצצפ ליטמ היה תע ,תולילב התיה

 ,ףרועב בייואה יזוכיר לע ולש *סומירפ,ה

 עציב ןכ .וסיסבמ דאמ תוקחורמ תודוקנב

 -ירמחו ןוזמ תחטבהב תובושח תומישמ

 תרבעהבו תיזחב ונלש תודיחיל האופר

 םע .םילוחייתבל ברקה-הדשמ םיעוצפ

 סוטמ ףלחוה םייאבצה םיעצבמה יוביר

 "שה ריאמו ,רויס-סוטמל ולש *סומירפ,ה

 -יעצבמ המכו המכב שדחה וסוטמב ףתת

 םורדה יבחרמב רקיעב םיעודי ריווא

 .בגנהו

 ריאמ ראשינ תויממוקה-תמחלמ םותב

 "יוא תסטהב םלתשה אוה .עבקה-אבצב

 יריוואה-וקה תורישב דבע ,הלבותדינור

 ךירדמכ הנמתנ ףוסבלו ביבא-לת--תליא

 ,1950 רבמצדל 18 םויב .סייט-יחרפל

 תימורד םינומאו:רויס-תסיטב  ותויהב

 ללח לפנ אוה .וסוטמ קסרתה ,ןולקשאל

 ₪ = .יאבצ דיקפת יולימ תעב

 בוטו ןמאנ סייט

 תאשל ,תוברקה תפוקתב ונייה םיליגר

 -סהל ,רבח וא דידי לש עתפל ורדעיהב

 -- תודעּומ םינפ וריתוהש ללחל לגת

 -למה יווההמ דרפנייתלב קלח הז היהז

 -נאכ ונדיקפת לש תיעבט האצות ,יתמח
 תשוחת התיה זא םגו ,ריווא-תווצ יש

 םלוא .בר ןמז ונתוא תפפוא הדיבאה
 טושפ ,"םולש, לש הריוואב ,הלא םימיב

 לש הדבועה םצע םע םילשהל ןתינ אל

 הרקש יפכ ,הפוצמ יתלבו ימואתפ תוומ

 .ישפח ריאמ םע רבדה

 "ורקה ויערמ דחא תויהל רמייתמ יניא

 לוכי יניא ודקפמכ םלוא ,ריאמ לש םיב

 לכ ,תיתפומה ותוגהנתה תא ןייצל אלש

 רישיה ודקפמ ןה ."4 ףנכ,ב ותוריש תע

 יכ ,וניתועדב ונייה םידחואמ ינא ןהו

 -במהו םיבוטה ,םינמאנה םע הנמינ אוה

 .ונלש תסייטה יסייטבש םיחיט

 -- סייטכ ודיקפת יולימ ךות לפנ אוה

 .אתרופ המחנ םושמ שי תאזב ילואו

 (25.12,1950) א"ישת תבט זיי

 םורלא ןועדג
 4 .סמ ףנכ דקפמ ,א/ס

 תירבה-תוצראמ ויבתכמ ךותמ
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 הפ ימצע תא ינא שיגרמ םייתניב..

 אל דאמ השגרה וזו םניח-םחל לכואכ

 ךא ,םישבי םה יבתכמו ןכתי .המיענ

 הברה םישבי הפ םייחהש ינפמ הזילכ

 ,דומללו דובעל ליחתאשכ ילוא .רתוי

 םייתניב .ךכילע ילש םשורה הנתשי

 "וינ הלודגה ריעהמ עורג דאמ יתמשרתה

 םירפסמו םירבדמ ,םיבשוח ןאכ .קרוי

 תורובה .םירלודו ףסכ לע קר ןמזה לכ

 לכ םע .המוצע איה לארשי-ץרא ןינעב

 לע יל רפסמו לאוש -- רבדמ ינאש ימ
 לש ,תומדוקה תואמה לש לארשייץרא

 .ך"נתה ימי

 םינותיע יל וחליש : שקבמו רזוח ינא

 רתוי ובתיכ .הרהמב ,ץראהמ םינועובשו

 ..רפכב השענה לע םיטרפ רתויו
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 -וחב םע ,דאמ הפי הלבמ ינא םנמא..

 ךא ,םיילארשייץרא םבור תורוחבו םיר

 וליאכ ,ךל הארנ ,בתוכ התאש המ יפל

 ןיאש בשוח ינא .ירמגל הפ יתלקלקתה

 -ץראב יתלביקש ךוניחה :דחפל המ ךל

 יתא רומשי ,ונלש רעונה-תעונתב ,לארשי
 .הקירמאב יתוהש ןמז לכ ךשמב
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 -יאנוכמל רפסה-תיבמ בתכמ יתלביק
 -תיבל יתוא ולביק םה -- םינוריווא

 תישארב דומלל הארנכ ליחתאו רפסה

 רומגל ידכ לכה תושעל לדתשא .ראוני

 אל ידכ ,יהשלכ תונייטצהב סרוקה תא

 רפסה-תיב םש תאו ונמש תא שייבל

 ...רפכב

 -חואמה תומואה ןוגריאב םינינעה...

 עומשל ואב םידוהי .ונתבוטל ואצי תוד

 ירחא .םיליהת ירפס םע "ןידה-קספ, תא

 ללכבו ,ורשו תובוחרב ודקר הפיסאה

 דוחיבו -- "ארונ םיטוספמ, ויה םלוכ

 םויב הפ ופסא .םיילארשי-ץראה ונחנא

 ,דבלב קרוי-וינב רודישה-תונחתמ ,דחא

 .ץראב ל"קקה ןעמל רלוד ןוילימ עברכ

 .הפ םירצונה לע ריבכ םשור השע הז

 תעכ רוזעלו עוסנל םיצור דאמ םיבר

 .תאז ושעי םיברש םג הארנכו ,ץראב

 "ואמה לע ונעמש םינורחאה םיימויב...

 .וידרל יתנזאה םויה לכ ינאו ץראב תוער

 טעמכ ,ייחב ,שיגרמ ינא ךיא עדוי התא

 -וטסה לכ ללכב .ץראל הרזחב יתסטש

 ןיא .הזכ חור בצמב ויה ץראהמ םיטנד

 -יגרמ ונחנאו ,תושעל המ םיעדוי ונחנא

 ץראה תא ונבזעש בוט אל דאמ דאמ םיש

 םיצור יכ ,הפ תועומש ןנשי .הזכ ןמזב

 ,לארשי-ץראל הרזע ןעמל הדגירב סייגל

 "מא םילייחכ ועסי םהו ,שיא 20.000"כ

 -אב םיבושיה לע הנגהב רוזעל םייאקיר

 -יעה .תועומש קר ןה הלא םייתניב ,ץר

 ץראב השענהמ םירואת םיאלמ הפ םינות

 דנעתמ דאמ םיברו ,ריבכמל תונומתו

 -ארשי-ץראה תא ,ונתוא .ונב תעכ םיני

 -בקב ,"בוט-לזמ,ב םלוכ םיכרבמ ,םייל

 הירוטסיהה ךשמב תישילשה םעפב ונל

 .תידוהי הנידמ ונלש
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 ,"רציוש, תצק ינאש עדוי התא.

 לע דחא ףא יתלאש אלו רהמ יתטלחה

 -תנ ,בתכמה תא יתחלשש ירחא .הז ןינע
 הדעו ,קרוידוינב ,הפ הנשי יכ ,יל ררב

 לוכי אוה םא ,דחאו דחא לכ לע הטילחמה

 אל םהש בשוח ינא .אל וא הצרא רוזחל

 הז לבא ,התיבה וישכע רוזחל יל ונתי

 םיניינעה וליחתה ןאכ .חוטב אל ןיידע

 שערה ירחא ,ליגרה םלולסמל סנכיהל
 וחקל .התיבה יתעיסנ רבדב יתומיקהש

 םניאו הזיווה תאו טרופספה תא ינממ

 ךממ ולבקיש דע יל םריזחהל םיצור

 -וביד לש עובש הפ יל היה .ןודנב בתכמ

 םה .דוסיה דע זגרנ יתייה ,םילפט םיר

 הזו םירומג םיטסיאוגאכ הפ םירבדמ

 יל היהש ךכ ,דאמ ,דאמ םימעפל זיגרמ

 תועידיה לכ םע דחי ,בוט אל חור בצמ

 .ץראהמ תובוט-אלה

 טעמכ יתוא ונימזה הכונחה ימיב..

 -שיצרא דוע םע דחי .הביסמל ברע לכ

 ,דאמ הפי גחה תא וניליב ,םיבר םיילאר
 "אב תויהל ,התיבה ונלוכ ונעגעגתה ךא

 ...תיתימא תילארשיצרא הריוו
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 חיטבא הז בתכמב יכ ,םתא םיווקמ...

 ךשמב רומגל הקירמאב ראשא יכ םכל

 ךא ,םידומילה תא ישדח רשע-השיש

 -רחמ ,םנמא .חיטבהל לוכי יניא ירעצל

 רפסה-תיבב רקבל ליחתמ ינא םייה

 "צה יל לחאל םכילעו םינוריווא-יאנוכמל

 חורה בצמ ךא ,םידומילה ךשמב ההל

 -ילל ןותנ היהי אל יכ ,ינא חוטב ,ילש

 ,תיבב השענה לע ןה יתובשחמ לכ .םידומ

 -ולשב תובוט-אלה תושדחה ירחא דוחיב

 -הש הווקמ ינא .םינורחאה םימיה תש

 לכוא אל תרחא יכ ,הבוטל הנתשי בצמ

 .בר ןמז דמעמ הפ קיזחהל

 לע קילחהל ינא דמול יונפה ןמזב..

 -המ המכו יאוולה ,בשוח דימתו גלשה

 תאז תושעל ויה םילוכי ץראב הירבח

 ,יתלקלקתהש םירמוא ויה רפכב .ימע

 "ולסה םידוקירה תא דוקרל יתדמל יכ

 ...םייאקירמאה םיינ
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 לבקתשכ ,עדוי ינא -- !רקי אבא.

 -שכ ,דאמ ילע סעכת הזה בתכמה תא
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 רוזחת םא ךא .הנושארה םעפב וב ארקת

 ןיבת יכ ,ינא חוטב ,תינש וב ארקתו

 לוכי .ךל ריבסהל ןוכתמ ינאש המ תא

 ןיידע ינאש ,בשוח התאש תויהל דאמ

 חיגשהל ךירצ תייהש .,"ה'צימק ותוא

 -ועשה תא ןיכיש וא ,רדסב דמליש וילע

 ריכת אל טעמכ יכ ,ךל חיטבמ ינא .םיר

 ךאמ הברה ךירצ ינא .שגפינכשל יתוא

 -אל עוסנל יל תתנש הז לע ךל תודוהל

 םידמול וזכ הלודג ץראב יכ ,הקירמ

 ינא וב ,תורגבה ליגב דוחיבו ,הברה

 .אצמנ

 םע הפ יתרביד :ןינעל שגינ ,ןכבו...
 םישנא םע םגו תונכוסהמ םיבר םישנא

 תא יתלביק םלוכמו ,םייאקירמא םייטרפ

 טילחהל לוכי ינא קר יכ ,הבושתה התוא

 יכ ,םירמוא םלוכ ,םנמא .תושעל המ

 -רמגו םידומילב יתכשמה וליא היה בוט

 רזוח יתייה ךכ-רחא קרו ,סרוקה תא ית

 רתוי לוכי יניא טושפ ינא לבא .התיבה

 ינממ םתעמש אל םתאשכ .הפ ראשיהל

 המרגלט םתחלש ,םימי המכ ךשמב רבד

 לכב םכלצאשכ ,לבא .יתינע דימ ינאו

 ץורל ךירצ ינאו ,שדח והשמ הרוק םוי

 -- ץראהמ תושדחל ןיזאהל העש לכ

 .השק רתוי הברה זוז

 ,ילש םידומילה לש ןושארה שילשב...

 םיבוט ויה םינויצהו ,רדסב לכה היה

 -ודגה םירבדה וליחתה זאמ לבא .דאמ

 -יחתה הפ ילש םירבחה רתיו ,ץראב םיל

 תויהל לוכי יניא ,התיבה םירזוח ול

 לדתשמו בשוח ינא .םידומילב עוקש

 -רה םג) ירמגל םירחא םידיקפת גישהל

 יל השרת אל וליפא םא .(יתגשה הב

 לע דוחיבו ,ףסכה לע לבח היהי ,רוזחל

 לולעש המ תא .ונל רקי דאמ אוהש ןמזה

 ירחא אלמל לכוא ,וישכע דיספהל ינא

 יכ ,םינינועמ ךכ-לכ ונאש המב חילצנש

 המב חילצנ אל םאו .דאמ ריעצ ןיידע ינא

 םניא ילש םידומילה -- םינינועמ ונאש

 .ךכו ךכ ןיב םולכ םיווש

 דחא ןיבנ יכ הווקמ ינא ,ה'לאבא..

 םירבד הברה תוארל הכזנו ינשה תא

 הנטקה ונתדלומ ץרא ,ונצראב םיפי

 דאל ,הנה דימו-ףכית ףרגלטל ךשקבא

 -סמ התא יכ ,הל עידוהלו ,הרקיה ךתוח

 ץוחנה תא יל ןתיתשו הצרא רוזחאש םיכ

 טושפ הז ,תאז תושעל הצרת אל םא .הזל

 .דאמ יתוא בזכאי

 םירבחל םיבתכמ ךותמ

 תיבה לע ןה יתובשחמ לכו ישאר.

 םתא יתייהש הירבחה לכ לעו ,רפכהו

 ראתל לוכי התאש ךכ ,ןמז הברה ךכזלכ

 דאל רוזחל יתיצר .הפ יבצמ תא ךמצעל

 -םדוק רומגל תוארוה יתלביק ךא ,ץו

 -תשמ, :ארקא הז ילב ,סרוקה תא לכ

 -המ העידי לכ .ץראל רוזחאשכל *טמ

 ירה התא -- יתואו ,יתוא החיתרמ ץרא

 -אר -- ץורל ךירצש םוקמ לכל :ריכמ

 ןמ הפוצכ ,קוחרמ הפ בשוי ינאו .ןוש

 המיבה לע םקרתמה הזחמה לע עיציה

 .לארשי-ץרא :ארקנ הזחמהו ,הלודגה

 ,ילע ךומסל לוכי התא דחא רבד קר...

 םיישפחה םימיה תא זבזבמ אל ינאש

 ונא ,המוצע איה ץראל הלומעתה .םתפ

 םידמלמ ,יאקירמא ידוהי רעונ םינגראמ

 םייק .היתויעבו ץראה לע םהל םירפסמו

 ,םיילארשיצראה םיטנדוטסה לש ףינס הפ

 ןינעל הלומעת הברה םישוע ונחנאו
 .ץראב ינויצה

 לע דואמ תוערה תועידיה יתלביק..

 -חאש ןימאמ יניא .ונירבח לש םתליגנ

 אל בושו תועובש המכ דועב התיבה רוז

 -וקו ,וניניב ךלהתמ ל"ז ריפוא תא הארא

 יניא ןכ .והצק דעו רפכה הצקמ עמשנ ול

 ,ל"ז ימע תא רתוי הארא אלש ,ןימאמ

 יניא .חכוותהל המ לע ונאצמ דימתש

 ינב ינש תא רתוי הארא אל יכ ,ןימאמ

 יכ ,ןימאמ יניא ,הלאה םירקיה ונתתיכ

 וננכש רצירג בד תא רתוי הארא אל

 ןמזב ותריש לוק תא עמשא אלו ,רקיה

 -דנ טושפ .ונשרגמ רדגל רבעמ ותדובע

 יכ עדוי ינא .וז הכורא המישרל יתמה
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 ,םכיניב ,ןאכמ קוחר תעכ אוה ימוקמ

 -ירצ תיזחל םתאצ ינפלש ולאכ םנשי ךא

 תא רוכז .ךורא רתוי ןומיא לבקל םיכ

 ונירבח םד תא םוקנא םוקנ :ולא ירבד

 -חא ינא .אוה קוחר אל הז םויו ,םירקיה

 ,תועובש השיש-השימח דועב הצרא רוז

 סנכיהל שייבתא :ךל רמוא תמאה תאו

 "וכשה םירוהה יניעב לכתסהלו רפכל

 .ונירבח לש םיל

 יפלא םע אל םנמא ,עגרכ ,סייט ינא...

 רבכ יל ויהי רוזחאשכ ךא ,הסיט-תועש

 רבכ יל שי עגרכ) תועש תואמ המכ

 םעפש המ .(סיטדתועש האממ הלעמל

 ינא השוע ,טרופס םשל תושעל יתיצר

 .הרקיהו הריעצה ונתנידמ ןעמל תעכ

 השענה לע םיטרפ רתוי יל בותב..

 -בו קשמב בצמה לע רתויש המו ,רפכב

 .החלפ

 -שהל רשפא ךיא ,ינימאת אל ילוא,..

 -סהל ןושאר יתייה דימתש ,ינא .תונת

 הושארה םעפב -- רפכהמ ,תיבהמ קלת

 ,הארנכ .התיבה עגעגתמ ייח ימיב הנ

 "ותמה תודליה-ימי םירבועש םוקמבש

 קר .התיבה ךשומה קזח טנגמ ונשי ,םיק

 -ור ,הקירמא ומכ הלודג ץראל םיאבשכ

 .ונצרא איה הרקי ךא הנטק המכ םיא

 "וחרה דחאב ילארשיצרא רוחב ול דעוצ

 וניא ומצעבו ,קרוי-וינ לש םיישארה תוב

 -וגמ הפילח שובל :ןימאהל םימעפל לובי

 ךותב אצמנש הז ךא ,תנווגמ הבינע ,תצה

 עגעגתמה ,רוחב ותוא ראשנ הפילחה

 עגר לכב השענהמ טרפ לכ תעדל הצורו

 ...תיבבו רפכב

 .רהמ רתויש המכו רוזחל יתטלחה...

 -בחמ דאמ םיברשכ הפ תבשל לוכי יניא

 -פונ םהו הנכסב עגר לכ םהייח -- יר

 .ץראה יבחרמב םיל

 ,עשוהיזרפכ לש םינבה רכזל תרבוח ךותמ)

 ,םעה תורישבו תויממוקה-תמחלמב ולפנש

 .(רפכה-דעו תאצוהב

 ריאמ גרבנטכארט

 (ט"שת חספ מ"הוח -- ו"ערת חטפ מ"הוח)

 -נטכארט םייח-עשוהיו דבכוי ןב ריאמ

 .1916 תנשב הציבורבמודב דלונ גרב

 רפסה-תיבב כ"חאו "רדח,ב דמל הליחת

 -חהש ,וירוהל רזעל היה ותורענמ ."הנבי;

 השוע היהו ,קושה-רכיכב הדעסמב וקיז

 "בו הענצב -- תודובע ינימ לכ הדעסמב

 -והל הלודג הבהאו תוריסמ ךותמו טקש

 ריאמ הצר אל ,רגבתהשכ םלוא .ויר

 -פכ םע בורל -- וירוה יקסעב ךישמהל

 :ולשמ ךרדב רחבו -- הביבסהמ םייר

 .לארשי-ץרא תארקל הרשכהו הדובע

 הלע (1939) המחלמה ץורפל ךומסב

 ,תובוחרב הליחת השע אוה .הצרא ריאמ

 -זנש םייפכ-תודובע ינימ לכב דבע םש

 -לתל רוגל רבע ןכמ-רחאל .ודיל ונמד

 דוע םע ,םיקולבה תיישעתב זחאנו ביבא

 לבא ,דאמ השק דבע אוה .ףתוש-רבח
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 היה םעפ אלו ולמעיירפמ הצורמ היה

 ףתתשמ ינאש ,השגרהה יל שי; :רמוא

 רציימ ינא יכ ,ץראה ןיינבב שממ לעופב

 ."ןיינבל םיקולב

 (1948) רורחישה-תמחלמ ץורפ םע

 -רקב ףתתשה אוה .ל"הצל ריאמ סייגתה

 אלימ ,תונוש תותיזחב היה ,םיבר תוב

 רקבמ היהשכ .םייארחא םייאבצ םידיקפת

 בריס ומצע אוה ,השפוח ןמזב יתיבב

 -רפ םוש הלגמ היה אלו ךכילע רבדל

 הפוקת התואמ קשנל-וירבח םלוא ,םיט

 .תובר וילע רפסל ועדי

 ברעב לביק אבצב הנורחאה ותשפוח תא

 -תהל אב אוה .(1949) ט"שת הספהדגח

 -פוח יכ ,הליחתכלמ עידוהו ילצא חרא

 יתרצפה .מ"הוחד 'ג םויב קספית ותש

 אוה םלוא ,גחה רומג דע ראשייש וב

 דוע וראשנ ונלש הגולפב, :ףקותב בישה

 .גח-תשפוח העיגמ םהל םגש ,םירבח

 ,עבקינש ןמזב רוזחנ אל םירחאו ינא םא

 אוה ,ןכא ."השפוחה תא םה ולבקי אל

 לירפאב 18-ב) ל"נה םויב ינממ דרפינ

 ..דוע ויתיאר אל זאמו ,(9

 -קפממ ןכמ-רחאל יתלביקש םיבתכמהמ

 לפנ אוה יכ ,יל עדונ ,הגולפל וירבחו ויד

 -דיקפת יולימ תעב ,השפוחהמ ובוש םויב

 ונייוצ ל"נה םיבתכמב .םודס דיל ירויפ

 :רבחכו םחולכ תולענה ויתונוכת חבשל

 הלטוהש המישמ לכ יולימב ןדפקו ןקייד

 ;םייאבצ תודוס תרימשב יאנק ;וילע

 חונו תוירבה בהוא ;רוסמו ןמאנ רבח
 .ותלוזל

 -רפה וייחב םג ריאמ יחא היה הזכ

 םלוכש ,וירכמו ויבורק יבגל -- םייט

 .והובהאו והודביכ

 גרבנטכרט רתפא

 ורהא-םייח (הפי] יאנוי

 (ח"שת ןושח 'ג -- ע"רת בא ו"ט)

 15-ב ,הציבורבמודב דלונ הפי םייח

 ,הפוקת התואב םידליה לככ .1910 טסוגואל

 ץלאנ היהו "רדח;ב ותורענ-תונש תא השע

 תוחוכב םייחב וכרד תושעל ותונטקמ

 "ךדח,ה רחאל .םתייתנ 8 ליגב יכ ,ומצע

 ,ץארוק הרייעב -- "הבישי,ב ךישמה

 ןויערל ספתינ 16 ליגב ."םימי לכא, םש

 -מודב "ץולחה, ףינסל ףרטצה ,ינויצה

 -ץוביקל תאצל ורות עיגהבו הציבורב

 .הזה רבדה תא תובהלתהב לביק ,הרשכה

 המשגהל ךרדה תא קר אל ךכב האר אוה

 ביטהלו בצעל תונמדזה םג אלא תינויצ

 םייחה יכ ,םייטרפה וייח תא המ-תדימב

 .ותורגבתהב םג הפי םייח תא וקניפ אל

 ,ולרוגז-רמ לע לבק אל ןכ-יפ-לע-ףא

 .וקלחב חמש היהו טעומב קפתסה

 -יצוביקב םייח השע םינש עבראכ

 הלא ויה .'זראיגזבו 'זדולב -- הרשכה

 -קיפיטרס,ל עוושמ רוסחמ לש םינשה

 -עה ינפב םילוענ ץראה ירעששכ ,"םיט

 היילעל םידמעומה רפסימו תידוהיה הייל
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 -בסב הכיח םייח .םויל-םוימ לדגו ךלוה

 אלו תולעל לכוי וב םוי ותואל תונל

 ןשייבו עונצ יכ ,רותה שארל קחדינ

 ורות עיגה 1938 תנשב .היה עמשוממו

 היילעב) הצרא ליפעה אוהו ,היילעל

 ."תילאגיל-יתלב,ה

 הרשכה-תגולפב םייח השע רצק ןמז

 םיבשייתמה םע הלע םשמ .,הנויצ-סנב

 -גב זחאיהל ,הנפד תצובק לש םינושארה

 -וירבח .ירוסה לובגה דיל ןוילעה-ליל

 וחור-רוק תא דאמ וכירעה תוזחאיהל

 ווילש ,םיישקה לכ ינפב ותדימע-חוכ תאו

 .ארה הפוקתב םיריעצה םיבשייתמה תא

 -אב השע ,תולודגב ךלה אל אוה .הנוש

 התושעל היה ךירצש הדובע לכ הבר הבה

 ךלוה תויהל ובל רשקנ ןושארה םויהמו

 לכ ךשמב .העור תויהל -- ןאצה ירחא

 -יעה ודיקפת הז היה הנפדב ותויה ןמז

 לכב רוסמו ודיקפת לע האג היהו ,ירק

 .ורדעל ושפנ

 אשנ -- הנפדב החפשמ ול םיקה םייח

 -יקב וכנחתהש ,וידלימ תחנ ףאשו השיא

 ולדגו ודמל ,רבד םהל רסחייש ילבמ ץוב

 ויהש הלאל האוושהב םיילאדיא םיאנתב

 .וירוענו ותודלי-תונשב ומצעל ול

 הנידמה לע מ"ואב םינוידה ולחהשכ

 -למל םיננוכתמ ולחה םיברעהו תידוהיה

 -נוכ תא אוה-םג הנפד קשמ ריבגה ,המח

 וסייג קשמה ישנא לכ .תיאבצה ותונ

 לומ םירוציב ןיינבו םייאבצ םינומיאל

 ,תיברק הדיחיב ללכנ םייח .ירוסה לובגה

 -רק תוננוכ לש בצמב הביבסב הנרמיתש

 שדוחכ ,1947 רבוטקואל 17 לילב .תיב

 תמקה לע מ"וא תזרכה ינפל דבלב םימי

 ,לארשי-ץראב תינוביר תידוהי הנידמ

 ודיקפת יולימ תעב יאנוי םייח לפנ

 .בושייהו םעה תורישב -- לייחכ

 "למינ םצמ,, ימיב

 תפדור העידי .ח"שת ןושח תליחת

 ,והובו והות ינפל תדמוע ץראה, :העידי

 -טישה; : "טדנמה תלשממ לש המיזמה יפל

 -תמ ,ונדגנ וחיפהש ,ברע תוצראב הנ

 םיבשוי מ"ואב דוע ;"םויל םוימ תרבג

 הירוס לש רידס אבצו ,הכודמה לע

 ;"וניבושי תברקב ,תולובגה לע ןרמתמ
 -ילפל ןכומ ביואה, : תועידיב הגיאדמהו
 יו לילגל תידימ הש

 ,ונלש קשנה .חותמ ונבושיב בצמה

 -קרפ .הזינגב אצמנ ,"ינויב 29,ה ירחא

 ללכב ושמתשה אל ונירבחו רבע ןמז

 -- ברק לש םויל ונוניכהש ,קשנ-ילכב

 .ונילע םיפוכש ,הכרעמה םויל

 ונילע םאה :ךלוהו רבוג קשמב חתמה

 תגולפ -- ?דבלב ונחוכ לע ךומסל

 -חמה יתשל ףסונ) ונילא העיגה ח"מלפ

 ונחנא יכ ,ונעדי ;(ונבושיב ויהש תוקל

 לע תולעמ ביוא לכ רוצענ -- חוכה

 .ונתמדא

 -תהל ונלחתה ,רצונש בצמל םאתהב

 ונחנזה זא רבכ .יביסנטניא ןפואב ןמא

 .קשמה תלכלכב םיינויח םיפנע הברה

 הליחתכלמ היה השק תישפנ הניחבמ

 -תותיכ ואצי הלילו-םמוי .ךכל לגרתהל

 .לובגה רבעלו םיקוחרה תודשל רויס

 -נוגתהה-תודמע תא ונשדיחו ונרצבתה

 -קל ךורד היה דחא לכו ,תומייקה תונ

 ."םוי דלי המ, תאר

 -צב םינורמת תעשב ,תולילה דחאב

 -ארה ןברקה לפנ :ןוסאה הרק ,אלמ דוי

 םייח לפנ -- זא הלחהש ,המחלמב ןוש

 .יאנוי

 תרחי ןרהא-םייח (הפי) יאנוי לש ורכז

 ,לארשי ימחול-יצולח לש ןורכזה-חול לע

 -תוחרא וניש רשא ,םיניגמהו םיליפעמה

 תדובעב םשפנ לכ תא ומשו םהייח

 םיקהלו הממשה תא תורפהל -- ןינבה

 ,תרצויו תדבוע ,השדח הרבח םתדלומב

 -יסחי תנקתמו םייח-ירדס תשדחמ רשא

 .רוביצו-םדא

 ,וימחולו רודדרוד ,ויליפעמו רוד-דוד

 אל לארשיב יצולחה השעמה תרשרש

 .םלועל קתונת

 ! ךורב ורכז אהי

 (הנפד קשמ לש תרבוח ךותמ)



 לאלצב ךוטצראווש

 (ח"שת ולסכ ח"כ -- ט"פרת טבש 'י)

 -צראווש בקעי-םהרבאו הרש ןב לאלצב

 .1909 תנשב ,הציבורבמודב דלונ ךוט

 -בו וירוה תיבב ינויצ ךוניח לביק אוה

 ,הנליול עסנ כ"חאו "תוברת, ס"היב

 הז ןמז-קרפב .םוקינכטב הנש דמל םש

 ףרטצה אוה -- וחור ךלהב הנפמ לח

 -פס תא בזע ,"ריעצהדרמושה, תעונתל

 -וקת .הרשכה-ץוביקל אציו םידומילה-לס

 -רמב יכוניח דיקפתב השע תמייוסמ הפ

 הלע 1933 תנשבו ,השרווב "ץולחה, ןכ

 .הצרא

 -ארל רבע כ"חאו ביבא-לתב רג הליחת

 -חתב ליעפ היה וז הפוקתבו ,ןויצל-ןוש

 --ו'צרת תוערואמב .תירוביצה הרוב

 ,םיצימאה םיגהנה דחאכ ןייטצה ח"צרת

 תא םייקל ידכ םפכב םשפנ תא ודימעהש

 ףא לע ,םיידוהיה םיבושיה ןיב רשקה

 םיחצור דצמ םיכרדב ובראש תונכסה

 -ירבל סייגתה םלועה-תמחלמב .םייברע

 -תגולפב תרישו תילארשיצראה | הדג

 -ץמואבו וחור-רוקב ןייטצה םש םג .הלבוה
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 -בחו וידקפמ לע ביבחו לבוקמ היהו ,ובל

 .קשנל ויר

 ינשו ותשא םע ףרטצה 1947 תנשב

 -סה רצק ןמז ךשמב .תבג ץוביקל וידלי

 לכ לע בבחתהו םישדחה םייחל לגת

 -דבוע תויהל םלח אוה .ץוביקה ישנא

 תא הבהאב לביק לבא ,קשמב יאלקח

 םויב .תוגהנב דובעל ךישמהו העשה"וצ

 וכרדב ,(8.12.1947) ח"שת ולסכב ה"כ

 םייברע םיערופ וינפב ומסח ,תבגל הפיחמ

 .[נח-לת איה) ךישיַא:דאלב ךרדה תא

 םלוא ,םוסחמה תא ץורפל טילחה לאלצב

 .םוקמב וב חצרנו ערפתמ ןומה י"ע ףקוה

 ּצ

 -למ לש תונברקה ינושארמ היה אוה

 -רקב לפנ אל אוה ,םנמא .תויממוקה-תמח

 אוה ךא ,תולובג-ישוביכבו תיזחה-תינ

 -רופ תואמ דגנ דחא הרובג-תמחלמב דמע

 -לשה יכ ,םשפנב ומידש ,םד-יאמצ םיע

 ומדו וייח לע ,םיכרדה לע ,ץראה לע ןוט

 -פיש ימ ןיאו םהל חטבומ -- ידוהיה לש

 לש הצימאה תוננוגתהה .בוחה תא ער

 לש יברעה םיב ,דיב חדקאה םע ,לאלצב

 -ארה תומולהמהמ התיה ,ךיש-א-דאלב

 לש ימצעה-ןוחטבה תא ועזעזש תונוש

 .םיערופה-תויפונכ

 -טב דוע ,ירבעה אבצה היה םרטב דוע

 ליח לאלצב היה ,הנידמה הזרכוה םר

 -צעהו חוכה תודוסיש ,האג חרזאו ץימא

 .ויתוכילה תא ונוויכו ובלב ונכש תואמ

 התואל ןויצ ביצה אוה הצימאה ותדימעב

 ,הקומע הנומאב הרוקמש שפנה-תרובג

 -לצב .ןוחצנה חרוכבו ונלש םייחה תמאב

 דובכ לע ןגה ןעמל וייח תא בירקה לא

 ,למעה תוריח ןעמל ,תירבעה הריציה

 .הרבחו-םדא-יכרע חופיטל שפוחה ןעמל
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 תויחל רשפאש .םירוגס םישנא םנשי

 ילבמ ,תחא הפיפכב תובר םינש םתיא

 -בש םישנא םנשי ,תאז תמועל .םריכהל
 -ירתס תא ךל םילגמ םה הנושארה השיגפ

 .אלמה ךנומא תא דימ םישכורו םבל

 םלוכ :הצובקל ואובב לאלצב היה המ
 .ותוא וריכה ףכית

 םילודגכ ,וביבס םישנא ויה דימת

 "שב .םלוכ תא חדבמ היה אוהו ,םינטקכ

 ותוארל היה רשפא ותשפוח-ימיבו תותב

 -ואב םילויטל ותיא םיאצויה םידלי ףקומ

 ןכומ ינא תאזה אירבחה ןעמל, .סובוט

 "וצרייש ןאל עוסנלו הלילב םוקל וליפא

 ,רמוא היה --

 א

 לאלצב לש ותחישל ובישקה םירבחה

 -עה רחאל ןהו הדשב החונמ-תעשב ןה
 אוה .לכואה-רדח דילש לספסה לע ,הדוב

 ולצא החלק החישהו ,רופיסה ןמא היה

 םיטעמ קר .קוחשו תוצילע ךות ,ףטשב

 -שמ ויהש תובצעו תוחנאב םיניחבמ ויה

 לע רפיס רשאכ ,ותחיש ךותל תובברת
 לע ,ןילופב ותרייעב ודמשוהש םישנא
 תונושארה ויתונשב ותושרתשה יישק

 תוברקב ולפנש םירקי םירבח לע ,ץראב
 .ב"ויכו הדגירבה לש

+ 

 תע ךשמב ךא ,והונעדי בר אל ןמז

 ןתיא רמוחמ יכ תעדל ונרכה ומיע ונעגמ
 ץימא ,ךרד-רשי היה יכו ותוישיא הצרוק

 םיבבוסה לע היה ביבח הכ ...תח-אלל

 .הנכהו תיממעה ותוטשפב ,אקווד ,ותוא

% 

 ץמואה תא ונב ךסונה ,והשמ שי םא

 אל ןברק לכ יכו לכונ לוכי יכ ןוחטבהו

 גהנה לאלצב -- התא והז ירה ,ונל רקי

 ..ךל דובכ .ץימאה הגהב-זחואה --

 ,ךוטצראווש לאלצב רכזל םיסרטנוק ךותמ)

 םישולשה םויב ,תבג ץוביקה תאצוהב עיפוהש

 .(ותליפנל הנשהיםויבו

 ירי ספי פפספפספססס ספי סס פפפ ססס סט סי לס פיס ספי טס סט

 .חישמה ךלמה לש ולכיה -- המילב לע יולת ,ץראו םימש ןיב ,םלועה רובטב

 םיבהלתשמ םיבכוכה ,םיממוד םימשה ,הלילה לש תישילשה תרומשאה תויהב...

 ושאר חיטיו הרמו הלודג הקעז קעזי ,חישמה ררועתי ,חריה-רואב ראומ לכיההו

 ושקביו ןוגיו רעצמ םהינפ וטיליו םיכאלמו םיבורכ ורועי זא ,םינבלה שישה-ילתכב

 .חישמה לע

 .חישמה לכיה לא רשבמה אבו עיגה ,הלילה לש תישילשה תרומשאב איהיו...

 ,חישמה לאש -- *? ךיפב המ,

 = ןכותב תונפוח ןהו ,חישמה לא וידי-תופכ תא רשבמה טישוה רמוא ןיאב

 .תתמה תא תורוחצה וידיל לביקו חישמה רהימ .תורהוז םד-תופיט

 תונולחה םיעבראו םיחתפה םיעברא דעבמ ורוא-ינרק תא חלש הלועה רחשהו

 תונרוקו תוטטור ןהילעו חישמה-ידי תופכ תא תורקי רואב ריאהו שישה-לכיהבש

 ..םדה תופיט

 : רמאו חישמה ןהב טיבה

 ...הלראנה אובת הלא ידי לע

 (ןהכ דוד תאמ "חישמה לכיה,ב ךותמ)
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 םילשורי ןיא ןויצ-רה ןפיוא האושה-ףתרמ ןיא הציבורבמוד ישודק רכזל הבצמ יד



 ישיש קלח

 לייט רעטסקעז

 האושה-ישודק לש םימולצתו המישר

 סעיפאקאטאפ ןוא עטסיל

 ענעמוקעגמוא ןופ

 921--855 םידומע

 ןטיול ןעגנַאגעג,, זיא סָאװ ,עיסימָאק א ךרוד ןרָאװעג טלעטשעגנעמַאזוצ זיא המישר עקיזָאד יד

 ,ןפוא ַאזַא ףיוא המישר יד ןלעטשנעמַאזוצ ןכָאנ ,בוטשיוצ בוטשד-ןופ ןוא סָאג-וצ סָאגדןופ "ןורכז

 רסדנַאל עלַא וצ ןרָאװעג טקישעגרעדנַאנאפ ןוא סעיּפָאק-לסנעטס ףיוא ןרָאװעג טקורדעגפַא יז זיא

 טעברַאַאב המישר יד זיא ,סעטקערַאק קירוצ-ענעמוקַאב יד ןופ ךמס ןפיוא ,ןריטקערַאק םוצ סייל

 ,םרָאפ רעטכַארבעג רעד ןיא ב"א ןסיול ןרָאװעג

 ראפ רענעבעגעג רעד ןופ רעדילגטימ"החפשמ עלַא ןרירטנעצנָאק וצ טימאב ךיז ןבָאה רימ

 יאדווא .טייקירעהעגוציהחּפשמ ןוא ןעמענ עטַאווירפ יד ןענכייצַאב ןוא עקירבור ןייא ןיא עילימ

 ןוא ןרָאי רעקילדנעצ ןפָאלרַאפ ןיוש ןענעז'ס לייוו ,ןלַאפ עלא ןיא ןעגנולעג טשינ זדנוא סע זיא

 םענייק טימאב ךיז רימ ןבָאה ךָאד .ןורכז ןופ ןרָאװעג ןדנווושראפ ןענעז םיטרפ עקיזָאד יד

 "ראפ עניימעגלַא זיולב ןרָאװעג טכַאמעג ןלַאפ עסיוועג ןיא ןענעז רעבירעד ,ןסעגרַאפ וצ טשינ

 רעד ןגעוו גנוטיידנָא ןַא זיולב רָאנ ,ןעמענ םוש ןייק קידנבעגנָא טשינ וליפַא ,ןעגנונעכייצ

 .שינעמענוצ רעדָא ךאפ ,סאג רעד טיול -- ןָאזרעּפ

 עקילײה עלַא זַא ןוא ןרעוו ןסעגרַאפ טשינ לָאז רענייק זַא ,וצרעד טבערטשעג ןבָאה רימ

 .ןרעוו טקיבייאראפ ךובירוכזי רעזדנוא ןיא ןלָאז ענעמוקעגמוא יד ןופ ןטלַאטשעג

* 

 סָאוו ,רעדליב ןופ גנולײטּפָא ןא טכעלטנפערַאפ טרעוו םישודק יד ןופ המישר רעד ךָאנ

 ךיוא .םישודק רעציווָארבמָאד ערעזדנוא ןופ ןטלַאטשעג-ןענָאזרעפ טרעדנוה עכעלטע ןקיבייאראפ

 עלַא טימ ךעלטפירש טקידנעטשרַאפ ךיז רימ ןבָאה ,גנוקיבייאראפ ןופ ןפוא ןקיזָאד םעד עגונב

 .קעווצ ןקיזָאד םעד ראפ רעדליב ןקישוצ ןטעבעג ןוא טיילסדנַאל

 ירַאפ ןענעז ,גנולײטּפָא ד"א רעד רַאפ ןרָאװעג טקישעגוצ זדנוא ןענעז סָאװ רעדליב עלַא

 ייז לוו ױזַא ןרָאװעג ןבעגעג ןענעז רעדליב יד ןטיילגַאב סָאװ ןטסקעט יד .ןרָאוועג טכעלטנפע

 םוצ רעדליב יד טכַארבעג ןבָאה סָאװ ,רעדילגטימ-החּפשמ יד ךרוד ןרָאװעג ןבירשעג ןענעז

 ,ןכעלטנפעראפ

 א

 טיהעגּפָא רימ ןבָאה גנולײטּפָא-רעדליב רעד ןיא ייס ןוא םישודק יד ןופ המישר רעד ןיא ייס

 יד ןופ ןורכיז ןיא טצירקעגנייא ךיז ןבָאה ייז יו יוזַא ,ןעמענ יד ןופ גיילסיוא ןשיטענַאפ םעד

 .ןרָאװעג ןבירשראפ קעווצ םעד רַאפ ןענעז ייז יוו ױזַא ןוא רעדילגטימ"החפשמ

 רפסח דעו רעד
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 א

 .יורפ ןוא רזעילא ןַאזנרהא
 ,רעדניק 2 ,לזייר יורפ ,בייל-הירא גרעבנזייא

 ,היתב לרעטכעט ןוא ןַאמ ,אקניח רעטסעווש
 .עביל רעטומ

 .רעדניק ןוא יורפ ,עשוהי ןב שידק גרעבנזייא
 ,הרובד לרעטכעט ,המחנ יורפ ,הנוי גרעבנזייא

 .סעציי הווח רעגיווש
 "ניק ןוא יורפ ,רזעילא ןב שידק גרעבנזייא

 .לזייר רעטומ ,רעד
 .יורפ ןוא יכדרמ-השמ גרעבנזייא
 יורפ ,םוחנ ןוז ,עביוט ןוא יכדרמ גרעבנזייא

 .היבצ רעטכָאט ןוא עבעב
 לטנעי רעטכעט ,לדניירב ןוא םהרבא רעטלא

 .עביל ןוא
 .עינאמ רעטכָאט ,עמעט ןוא הירא יקסנַאשלָא
 ןרעטלע ,רעדניק ןוא יורפ ,ףסוי יקסנַאשלָא

 ,הקבר ןוא לאומשיבקעי
 ,חנ ןוא ןועמש ןיז ,הקבר ןוא ףסוי יקסווָאסָא

 .הרש ,עקטיא ,ָאינוב ,לחר -- רעטכעט

 ב

 .הרפש ןוא ףסוי רעדניק ,היח ןוא םהרבא טאב

 רעדניק ,לזיירדהנח ןוא באזירכששי קילַאב

 ןוא) הרש ,לשרעה ,בייל-השמ ,דוד ,םייח --
 ןוא סמעדייא ,רונש ,(סעילימַאפ ערעייז

 .ךעלקינייא

 .רעדניק ןוא יורפ ,הנוי קַאב

 .אבויל ןוא עקסייפ -- רעדניק ,הרש רעסקָאב

 .יורפ ןוא ןאמ זַארַאב

 .הרופצ ןוא לארשי ךַאזרַאב

 יירד ןוא רונש ,ןוז ,יורפ ןוא םהרבא ןַאמרַאב

 .רעדניק
 ןוא האל יורפ ,םייח ןב רעטלַא ןַאמרַאב

 .יבצ ןוא הווח ,הרש -- רעדניק

 ןוא רעטכעט ייווצ ,עטלַא ןוא לרעב ןַאמרַאב

 .ןוז
 .הרובד ןוא לרעב ןַאמרַאב

 .לחר ןוא קחצי ןַאמרַאב

 .ןיז יירד טימ לחר ןוא יכדיומ ןַאמרַאב

 .האל הווח ןוא השמ ןַאמרַאב

 המחנ -- רעדניק ,עסעפ ןוא השמ ןַאמרַאב

 .ףסוי ןוא
 -- ןיז ,(בייל ןופ הנמלא) הקבר ןַאמרַאב

 -- העדניק ,היבצ יורפ) לרעב ןוא והיעשי

 .לאומש ןַאמ ןוא היח רעטכָאט ,(לבייל ,בקעי

 ,לרעב -- רעדניק ,(הרש"היח) עטלַא ןַאמרַאב

 .סעילימַאפ ערעייז ןוא האל ,הנח

 ןוא םעדייא) היח יורפ ןוא לאומש ןַאמרַאב

 (הקברו בייל ןופ רעטכָאט

 ,עביל רעטכַאט ,הרש  ראילַאקַאביױַאמרַאב
 ,חספ ןוז
 רעטכָאט ,עקניח ןוא ךורב רעסקאב-ןַאמרַאב

 .לארשי ןוז ,עקוויש

 .רעטלַא םיוב

 ןוא עקפיצ רעטכָאט ,ליטע ןוא ןרהא רעיוב

 .ןוז א
 רעטכָאט ,עשוהי ןוז ,יורפ ןוא ןרהא רעיוב

 ,סעילימאפ ןוא ,לסיטס

 ,לרעב ןוא גילעז ןיז ,רתסא ןוא והילא ךאווכוב

 .סעילימַאפ ןוא ,היח רעטכָאט

 ןוא לטַאמ -- רעטכעט ,לחר ןוא קחצי עבלוב

 .היתב

 "ניק ןוא יורפ ,לארשי :ןיז ןוא השמ אקרוב

 -בא ;רעדניק ןוא יורפ ,םייח-דוד ; רעד

 יורפ ,ריאמ ; רעדניק ןוא יורפ ,בייל"םהר

 ,רעדניק ןוא

 ןוא לאירזע ןיז ,לדניירב ןוא ןושרג ןיטשרוב

 הווח -- רעטכעט ; סעילימַאפ ןוא ,השמ
 רענעמ ,קישטנאזאכ לזייר ,עבאב ,אקשטירב

 .רעדניק ןוא
 .השמ -- ןיז ,הווח ןוא לארשי ןייטשרוב

 רניק ןוא ןעיורפ ערעייז ,ןבואר ,דניקסיז

 ערעייז ,לזייר ןוא לחר -- רעטכעט ;רעד

 .רעדניק ןוא רענעמ
 הסדה יורפ ,ףסוי ןוז ,לטיג ןוא חנ ןייטשרוב

 .בוד דניק ןוא
 ןַאמ ,(חנ ןופ רעטכָאט) לבאב קיפ-ןייטשרוב

 .הרש רעטכָאט ,השמ ןוז ,רעטלא

 רעטכָאט ,השמ ןוז ,עינָאס יורפ ,רשא קישטיב

 ,האל

 ,רעדניק ןוא יורפ ,םייח ןב ןושרג קישטיב
 "ןב ןוא השמ ןיז ,עגייפ ןוא אנינח קישטיב

 ,רעטיור ףסוי ןַאמ) האל -- רעטכעט ,ןויצ

 "לימ המלש ןַאמ) לדנייש ,(עבעב לרעטכעט

 ןוא לזייר ,(איסומ לרעטכעט ,רעטסיימ

 .לחר

 ןוא לדַארפ יורפ ,םייח ןופ ןוז רעד קישטיב

 .רעדניק
 דַאַט יורפ ןוא דוד ןוז ,הנח ןוא קחצי קישטיב

 ןַאמ) עיזוב רעטכָאט ,(רתסא לרעטכעט) עינ
 .(ןַאמניילק דוד

 יורפ) המלש :ןיז ,עיסעפ ןוא לכימ קישטיב

 ,(עילימאפ טימ) הנוי ,ןרהא ,השמ ,(לדַארפ

 ןוא ןאמ ,הרש רעטכָאט ,רתסא ןוא ןמלז לגייב

 "ניק ןוא ןאמ ,לסאח רעטכָאט ;ךעלרעדניק

 תונב) הניד ןוא לגייפ -- רעטכעט ;ךעלרעד

 .(ןמלז

 יורפ ,לאיחי ןוז ; (ןישילַאז ןופ) עיסַאח לגייב
 ,לריצ ןוא םהרבא -- רעדניק ןוא עיסעפ

 .(זןעיסַאח ןופ רעטכעט) עקלע ןוא עביל
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 .עביל רעטכָאט ,עקסאח ןוא רעב בקעי לגייב

 ןוא שרעה -- ןיז ;עטַאלז ןוא קחצי לגייב

 .רעדניק ןוא הקבר רעטכָאט ; השמ

 ןוז ,לטע רעטכָאט ,היח ןוא רעזייל לגייב

 ,לציא

 רכעט ,באז ןוז ,הרובד ןוא סענַאמ לגייב

 .עגייפ ןוא לסאר -- רעט

 -כָאט ,לטע ןוא (ןישילַאז ןופ) יכדרמ לגייב

 .לסיר רעטכָאט ןוא ןַאמ ,עיסָאווד רעט

 הא לאומט ,באז ,ןנח -- זיז ,לשרעה רעדייב

 דאפ ערעייז טימ) הקבר רעטכָאט ,ריאמ

 .(סעילימ

 .החפשמ ןוא חסּפ-םהרבא רעדייב

 רעטכָאט ,השמ ןוז ,לדנייש ןוא ףסוי ןַאמזייב

 | .הרופצ

 ןוא רעטכעט ייווצ ,היבצ זוא עשוהי רעדניב

 .עשוהי ןופ רעטומ יד

 ןוז ,(באזירכששי ןופ הנמלא) עביל רעדניב
 םהרבא -- רעדניק ןוא האל יורפ ,קחצי
 .לבייל ןוא ףסוי

 ןיז ,הווח ןוא (עינטיפירט ןופ) בקעי קיב

 .(יורפ ןוא) קיציא ןוא ןרהא
 ,ןויצ-ןב ןוז ,עביל ןוא ריאמ-קיציא קוינזילב

 -הרש ,(החפשמ ןוא) הניד -- רעטכעט

 .(החפשמ ןוא) הקבר

 .רשָא ןוז ,הקבר ןוא םהרבא יקסוואשזילב

 בקעי ,רשא :ןיז ,לסיר ןוא לוולעוו סעבעב

 רעטסעווש ,(סעילימַאפ ערעייז טימ) םייח ןוא

 .עילימַאפ ןוא לדַארפ

 -כעט ,והילא ןוז ,לטנעי ןוא ליוונייז סעבעב

 ערעייז טימ) עלייב ןוא לדנימ -- רעט
 ןייז טימ והילא ןופ ןוז רעד ;(תוחפשמ

 -נייז ןופ רעטַאפ רעד ,םייח-ריאמ ; החפשמ

 | .ליוו

 .החפשמ ריא טימ עקייח סעבעב

 .רעדניק ערעייז טימ רתסא ןוא והיעשי סעבעב

 לכימ ,והיעשי -- ןיז ,הווח ןוא בקעי סעבעב

 דאפ ערעייז טימ) לחר רעטכָאט ,לטָאמ ןוא

 ,(סעילימ

 .רעדניק ערעייז טימ לגייפ ןוא לכימ סעבעב
 ןוז ,ַאמוילב ןוא (םירפא ןב) השמ סעבעב

 .הניד רעטכָאט ,(םירמ יורפ) קיזייא

 : רעטכעט ,הניד ןוא (השמ ןב) הימחנ סעבעב

 .היח ןוא היתב ,הניד

 .רעדניק ערעייז טימ עקשומ ןוא רזעילא געב

 .הניד ןוא (לארשי ןב) בוד געב

 .לדנייש ןוא לארשי געב

 .רעדניק ערעייז טימ אלעה ןוא םולש געב

 .רעדניק יירד טימ לורפ ןוא ףסוי ןוגעב

 רהירא -- רעדניק ,האל ןוא בד רעדארב
 ןוא םייח -- ןרעטלע יד ;םהרבא זוא בייל
 .היח
 .האל ןוא קחצי סעדנארב
 .רעטכעט ייווצ ןוא ןיז ייווצ ,עקטָאמ ןפניורב
 -כָאט ,אבא ןוז ,לדיירפ ןוא לאומש ןפניורב

 .רעדניק ייווצ ךָאנ ןוא היח רעט
 ,עילימַאפ ןוא עכַאי םורב
 ןַאמ טימ רעטכָאט ,רתסא ןוא השמ ןַאמגערב

 .דניק ןוא למעז לגייפ רעטכָאט ; דניק ןוא

 ה

 ערעייז ,אינוב ,לבייט ,עדניה-הרש בילטָאג

 .רטדניק ןוא רענעמ
 ןוא ןמלז -- ןיז ,לריצ ןוא ןורהא אקשעווָאלָאג

 .עבָאד רעטכַאט ,ןושרג

 .עבָאד רעטכַאט ,יורפ ןוא השמ אקשעווָאלָאג

 ,הרובד ןוא ךורב שטיװָאבמָאלָאג

 -- ןרעטלע יד ,החפשמ ןוא לטיג רעבאהדלָאג

 .הרש ןוא שיווייפ

 ,לאומש ןוז ןוא לבייט שטיווָאמולַאג

 ןוז ,יורפ ,(עינטיפירט ןופ) ןרהא יקסנילאג

 .רעטכעט ייווצ ןוא

 .ןרהא ןרעּפלַאג

 ,ןרהא -- ןיז ,הקבר ןוא םהרבא לעפמאג

 .(סעילימַאפ ןוא) ףסוי ןוא םייח

 ,קיציא ןוז ,אקניכ ןוא רשָא-רתלא לעּפמַאג

 .הרש רעטכָאט

 דכעט ,םייח ןוא לארשי -- ןיז ,לרעב לעפמַאג

 -ַאפ ערעייז ןוא) לסאס ןוא ליוועש -- רעט

 ,(סעילימ

 .קעצַאוו ןוא עינעה לעפמַאג

 ןוא םייח -- ןיז ,לסעפ ןוא בקעי לעפמַאג

 עבויל ןוא עינָאס -- רעטכעט ,רודגיבַא

 .(סעילימַאפ טימ)

 ןוא םייח -- ןיז ,לדניירב ןוא ףסוי לעּפמַאג

 ,רודגיבא

 -- רעטכעט ,ןמחנ ןוז ,אבויל ןוא השמ לעפמַאג

 .(סעילימַאפ ןוא) רתסא ןוא המחנ

 ןוא ןרהא-השמ -- ןיז ,הרפש ןוא יכדרמ זנַאג

 .ענייא ךָאנ ןוא םירמ -- רעטכעט ,ףסוי

 .עילימַאפ ןוא הרפש זנַאג

 ,עילימַאפ ןוא םירמ זנַאגיץנַאג

 .עילימַאפ ןוא ןרהא-השמ זנַאגדץנַאג

 ,עילימַאפ ןוא יבצ-שרעה ץָאג

 יורפ ,(שטיווָאקיבויל ןופ) רזעילא קינרַאמרַאג

 .(רעטסעווש א ןוא) רעדניק ערעייז ןוא

 -- ןיז ,(שטיווָאקיבויל ןופ) יבצ קינרַאמרַאג
 ,(אמוילב) ריאמ ןופ יורפ יד ,המלש ןוא ריאמ

 .עגייפ רעטכָאט ,רזעילא ןוז
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 -- רעטכעט ,לדניירב ןוא לשרעה לקניפרַאג

 .הקבר ןוא האל

 -כָאט ,לארשי ןוז ,לזייר ןוא ןרהא ןרָאגנעדליג

 ,היח רעט

 .טשוהי ןוא השמ -- זיז ,רתסא ןרָאגנעדליג

 טימ יורפ ןוא השמ וו: ,לבאב ןרטגנעדליג

 .רעדניק טימ יורפ ןוא הילדג ןוז ,רעדניק

 -כָאט ,ףסוי ןוז ,יורפ ןוא לצרעה ןרַאגנעדליג

 .אבעב רעש

 רעדניק טימ יורפ ןוא לשרעה ןראגנעדלי

 .עילימַאפ ןוא לדניישדהיח ןרַאגנעדליג

 -כָאט ,לטע יורפ ,(ףסוי ןב) םייח ןראגנעדליג

 .זוז ןוא רעט

 ,לרימ יורפ ,(יכדרמ ןב) ףסוי ןרַאגנעדליג

 ןוז ,(שוקרַאמ ןַאמ ריא) לזייר רעטכָאט

 ךוז ,רעלדא ןַאמ ,ףסוי תב עדלָאג ;השמ

 ןאמ ,ףסוי תב האל ;עיסַאכ רעטכָאט ,ףסוי

 ןאמ ,ףסוי תב רתסא :ףסוי ןוז ,לעקניה

 תב אינעפ :עיסַאכ רעטכָאט ,גייווצנעזַאר

 .םהרבא ןאמ ,ףסוי

 ,עקטָאמ ןוז ,לטנעי ןוא בקעי ןרַאגנעדליג

 ןוז ןוא היח ,לזייר ,לטנעי -- רעטכעט

 .(סעילימאפ טימ) לארשי

 ,הרש ןוא (עליב ןופ) יכדרמ ןרַאגנעדליג

 ,לדניישדהיח ןוא לזייר ,המחנ -- רעטכעט

 .ףסוי ןוא לרעב -- ןיז

 ,(עילימַאפ ןוא) לאומש ןוז ,אקנעה ןַאמליג

 -ַאפ ןוא) עלייב ,עטיא ,לזייר -- רעטכעט

 .(סעילימ

 -כָאט ןייא ,ןיז ייווצ ,לחרדהיח םָארטשפליג

 .תוחפשמ ערעייז טימ ,רעט

 ,לאומש ,םהרבא -- ןיז ,עטיא ןוא דוד ןאמזאלג

 -- רעטכעט ,(תוחפשמ ןוא) השמ ,רעזייל

 .(תוחפשמ ןוא) האל ,לדנייש ,הרש ,לחר

 דניק טימ יורפ) לקָאי -- ןיז ,ןויצדןב טרובלעג

 ןוא) עשוהי ,(עילימַאפ ןוא) לשרעה ,(רעד

 .(עילימַאפ ןוא) לדָאה רעטכָאט ,(סעילימַאפ

 .הכלמ ןוא לפלעוו ןאמלדנעג

 -כעט ,ןבואר ןוז ,עקלייב ןוא ךורב ליזנעג

 .עטירד א ןוא עיסעפ ,לטיג רעט

 לרעפ רעטכָאט ,םירמ ןוא השמ"דוד ליזנעג

 ,אקלאיליהאל ;רעדנעליס יבצ ןאמ ןוא

 -יכדרמ ;:לרעפ ןופ רעטכעט ,הסדה ןוא

 ןופ רעטכָאט ,אקפיל ;לרעפ ןופ ןוז ,קילומ

 ,םירמ ןוא השמידוד

 -כעט ,ךורב ןוז ,האל ןוא בייל-שרעה ליזגענ
 הנח ,אקטע ,היתב ,הקבר ,לדניירב -- רעט

 .(סעילימַאפ ןוא)

 ,לבייל ,ןרהא -- ןיז ,היח ןוא קחצי ליזנעג

 ,(סעילימַאפ ןוא) למחרבא ,לדוי

 ,הרש ,עקטיא -- רעטכעט ,והיעשי ליזנעג

 ,הנח ,הקבר

 רעטכעט ,לאפר ןוז ,רתסא ןוא חנ סעקצרעג

 .עגייפ ןוא לטיג --

 .רעדניק ןוא יורפ ן.א ןאמ -- ןָאשרעג

 לכימ ןוא עיצנָאמ -- ןיז ,עדלָאג ןייטשרעג

 ןוא עיצנאמ ןוז ,לסאס ןוא השמ ןייטשרעג

 .הביבח : רעדגיק ערעייז טימ לטנעי יורפ

 .השמ ןיא הבהז

 -רעה ןוז ,עדלַאג ןוא שרעהיעיסאנ ןייטשרעג

 .אבוי? ןוא הרש -- רעטכעט ,ל

 -עלייב רעטומ ,לדניירב ןוא לרעב רעווַארג

 .רעטכָאט ןוא ןוז ,הכלמ

 -- רעדירב ,עטיא-ענייש ןוא לדייז רעווַארג

 .בקעי ןוא חרז

 ,ריאמ ןוז ,עלייב ןוא ךורב-לדייז רעווַארג

 .עלערעפ ןוא היח -- רעטכעט

 .המלש ןב םייח רעווַארג

 .רעדניק ןוא יורפ ,קחצי רעווַארג

 -כָאט ,לאומש ןוז ,לגייפ ןוא והיעשי רעװַארג

 .האל רעט

 .רעדניק ןוא לדַארפ ,יבצ רעווַארג

 .רעדניק ןוא יורפ ,ךורב-םייח רעווַארג

 ןוא םייח -- ןיז ,הכרב ןוא באז ןַאמסָארג

 ,לארשי

 .רעדניק ערעייז טימ לזייר ןוא םולש אקשורג

. 

 .הנח ןוא רעזייל ןייטשלבאד
 ןייז ןוא (יקסנַאשזָאר ןופ םעדייא) ןישורבָאד

 .עילימאפ
 הרובד יורפ ןוא ךורב ןוז ,המהנ ןישורבָאד

 ןופ ןוז) לביילל ;עקהאל רעטכָאט טימ
 .לדארפ רעטכָאט טימ יורפ ןייז (המחנ

 .הקבר ןוא ןועמש רעביוד
 ןוא הימחנ -- ןיז ,עטנעי ןוא באז אקניטיד

 .קחצי
 .עילימאפ ןוא הכרב רעניד
 בקעי ןוז ,רתסא ןוא בייל-ןושרג ןאמרעניד

 ךָאנ ןוא לדנייש רעטכָאט ,עילימַאפ ןוא

 .רעטכָאט א
 ,רשֶא ןוז ,עטיא ןוא םייח-לאירזע ןַאמרעניד

 .הסדה רעטכָאט
 -כעט ,עינטיפירט ןופ (א) בקעי שטקארעד

 ןוא) עלייב ,(עילימַאפ ןוא) לטנעי -- רעט
 ,(עילימַאפ

 יורפ ,עינטיפירט ןופ (ב) בקעי שטאקרעד
 ןוא לזייו ,לחר ,היתב -- רעטכעט ,הווח
 .השמ ןוז ,הקבר-הנח

 רעטכעט ,המלש ןוז ,הרש ןוא רזעילא ךַארד

 ,לריצ ןוא לדניירב--
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 ,לדיירפ יורפ ,ןישילַאז ןופ ,םהרבא ןושזורד

 לגייפ ;רעדניק טימ יורפ ןוא ריאמ ןוז
 .םהרבא ןופ רעטכעט ,לזָאר ןוא

 ,הווח יורפ ,(םתס-רפוס) שרעה"םהרבא ןיזיירד
 .לסָאס ןוא לחר -- רעטכעט

 .רעטכָאט ןוא ןוז ,לטע ןוא בייל-בקעי ןיזיירד

 ה

 -- רעטכעט ,לבייל ןוז ,עקשאכ ןַאמכָאה
 .רתסא עבָאב יד ןוא דבכוי ,הווח ,הרפש

 יורפ ןוא אנכש ןוז ,עטַאלז ןוא ןרהא ץיוורוה
 לדַארפ ;ןרהא ןוז ןוא רעטכָאט ַא) הכלמ
 ,חמלש ןַאמ ,(עטַאלז ןוא ןרהא ןופ רעטכָאט)
 רעטכָאט) לחר ;ןרהא ןוז ,האל רעטכָאט
 ןוז ,לשרעה ןַאמ ,(עטַאלז ןוא ןרהא ןופ
 .רתסא רעטכָאט ,השמ

 .ןיז יירד ערעייז טימ היח ןוא ןרהא טכעה

 ף

 ןוא רעטכָאט ,יורפ ןוא רעטלַא יָאנַאידָאװ
 .ןיז ייווצ

 .אטיא ןוא דוד בקעי יָאנַאידָאװ

 .בקעי ןוז ,רתסא ןוא לאיחי ווָאקלַאוו

 .עבָאב ַא ןוא ןיז ,יורפ ,ןרהא ןוקלאוו

 .לאקזחי ןוז ,לדנימ ןוא םייח-םהרבא ַאנָארָאוו

 ,הכלמ ,עקלע -- רעטכעט ,רתסא"היח ַאנָארָאװ

 .(סעילימַאפ ןוא) הניד

 הווח -- רעטכעט ,לרעב ןוז ,ףסוי אנָארָאוו

 .הרופצ ןוא

 .רעטכעט ןוא ןיז ,יורפ ,והיעשי ַאנָארָאװ

 -כָאט ,ףסוי ןוז ,הנח ןוא (א) השמ  ַאנָארָאװ

 .הניד רעט

 -ַאפ ןוא) ןיז ,תידוהי ןוא (ב) השמ אנָארָאוו
 ,(סעילימ

 -כָאט ,דוד ןוז ,יורפ ןוא עילע-והילא ַאנָארָאװ
 .רעטכעט ערעדנַא ןוא ַאוואלס רעט

 .(עילימאפ עצנַאג ַא) דנַארבנייוו
 ,היח -- רעטכעט ,הקבר ןוא ןרהא רענייוו

 עשוהי ,חנ-םהרבא -- ןיז ,היבצ ןוא לדיירפ

 .השמ ןוא

 -כעט ,השמ ןוא רשא -- ןיז ,הדוהי רענייוו

 .אמיס ןוא לסָאס -- רעט

 .הרפש ןוא ףסוי רענייוו

 רעטכָאט ,אקרימ רעטומ ןייז ,יורפ ןוא רענייוו

 .ןיז ערעדנַא ןוא שובייל ןוז ,הרש-היח

 .םירמ רעטכָאט ,הרופצ ןוא יכדרמ ןאמצייוו

 .עילימַאפ ןוא הרופצ ןַאמצייוו

 .עילימַאפ ןוא םירמ ןַאמצייוו

 -כעט ,השמ ןוז ,הקבר ןוא לאומש ןאמצייוו

 .האל ןוא הכרב -- רעט

 .עילימַאפ ןוא הכרב ןאמצייוו

 .ןיז טימ עינַאפ ןוא לשרעה רַאיניװ

 דיס ַאיַאֿמ רעטכַאט ,לחר ןוא לטָאמ ראיניוו

 ןוא אבויל ;:השמ ןוז ריא ןוא ןאמלעד
 .לטָאמ ןופ רעטכעט ,רתסא

 -כעט ןוא ןיז ,יורפ ןוא לאיתוקי ןוגלעיוו
 .עבָאב ַא ןוא רעט

 ןיז ,יורפ ןייז ,רעטומ ןייז ,והיעשי ןוגלעיוו

 .רעטירד א ןוא ףסוי ,םייח --

 ןוא רעטכָאט ,לגייפ ןוא םהרבא רעווַאכילעוו
 .ןוז

 לבייט -- רעטכעט ,לחר ןַאמצלָאה-ןַאמלעוו

 ,לטָאמ ןוז ,עלייב ןוא

 ןוא לדנעמ -- ןיז ,לחר ןוא ןרהא לעקרעוו
 .ןמלז

 .קילארשי ןוז ,הרש ןוא לרעב לעקרעוו

 ןוא הילדג ןוז ,יורפ ןוא ןאמטיל לעקרעוו
 .רעטכעט ייווצ

 .ןושרג ןוז ,לדיירפ ןוא רדנס לעקרעוו

 יורפ ,(סעלק ןופ םעדייא רעד) אנישטשעוו

 .רעדניק ייווצ ןוא עקנעמ

 ז

 .רעדניק טכַא טימ יורפ ןוא לדייז ווָאטָאלָאז

 .רעדניק יירד טימ יורפ ןוא ךלמ ווָאטָאלָאז

 --  רעטכעט ,םירמ ןוא לעייש ווָאטָאלָאז

 .לגייפ ןוא אכענ ,עדלָאג ,רתסא

 עריא ןוא רעטכָאט ,לרעפ ןוא ןרהא ןַאמצלַאז

 .רעדניק יירד

 ןוא עשוהי ןוז ,עקהיח ןוא לדאד ןַאמצלַאז

 יד ,עילכַאמ :רעדניק טימ לדנייש יורפ

 ו רעדניק ןוא ןאמ ריא ,לדאד ןופ רעטכָאט

 .לדאד ןופ רעטכָאט יד ,ַאטיא

 רעד :הקבר תינברהו בקעי 'ר ברה ןַאמצלַאז

 לדנייש ןיציבר ןוא עלעבַא 'ר בר רעגנוי

 ןופ ןוז השמ : רעדניק ייווצ ערעייז טימ

 ןתנ ;:לצרעה ןוז ,עקלייב יורפ ,(בקעי 'ר

 דייא) יקסוועשטַאגָאר ;(בקעי 'ר ןופ ןוז)

 .(בקעי 'ר ןופ לקינ

 ריא ןוא הניד רעטסעווש ,ףסוי ןאמצלַאז

 .דניק

 .רעדניק טימ יורפ ןוא בייל-בקעי ןַאמצלַאז

 יורפ ,(עקשזערעב ןופ) והיעשי-רשא סײװדמַאז

 לטַאמ ,המחנ ,האל ,לזייר -- רעטכעט ,אדיא

 .(רעדניק ןוא רענעמ ערעייז)

 רתסא -- רעטכעט ,יורפ ןוא באז סייוודמַאז

 .לצייר ןוא

 -- רעטכעט ,ַאטַאלז ןוא בייל-ןנח סײװדמַאז

 ערעייז) הרובד ,לגייפ ,עיסענ ,להרש ,לטיג

 .(רעדניק ןוא רענעמ
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 .רעדניק טימ לסַאכ ןוא לאיחי סיײװדמַאז

 -כָאט ,לטָאמ ןוז ,לדייא ןוא קחצי סײװדמַאז

 ,לבייט רעט

 רעטכעט ,(עקשזערעב ןופ) עגייפ סײװדמַאז

 .(תוחפשמ ערעייז טימ) ןוז ןוא

 ,עלייב ןוא רעזייל סײװדמַאז

 -- רעטכעט ,הרש ןוא לשרעה יקסנעשטַארמאז

 ,דוד ןוא רזעילא -- ןיז ,לסָאס ןוא הנח

 רזעילא ןוז ,הנח ןוא עיטָאמ יקסנעשטַארמַאז

 ,םירפא לקינייא ,לשרעה ןוז ,לּכַאי יורפ ןוא

 .ןאמ ןוא הרובד רעטכָאט

 .רעדניק טימ האל ןוא קחצי קַאז

 ערעדנַא ןוא לרעב ןוז ,יורפ ןוא קינבָאראז
 ,רעדניק

 ,חנ ,יבצ ,בוד -- ןיז ,היתב ןוא לכימ רַאילוז

 -ניק ןוא ןעיורפ ערעייז טימ) רשֶא ,ןמחנ
 ,(רעד

 .רעטכעט ןוא ןיז ,לחר ןוא קחצי רַאילוז

 .רעטכעט ןוא ןיז ,יורפ ןוא סחנפ רַאילוז

 יורפ טימ (סחנפ ןופ רעדורב רעד) רַאילוז
 .רעדניק ןוא

 ךָאנ ןוא בקעי ןוז ,יורפ טימ לשרעה קושז

 .ןיז יירד

 ח

 -כעט ,בקעי ןוז ,עיסָאװד ןוא םהרבא רבח
 .לטנעי ןוא הייח -- רעט

 ןיז .(םתס-רפוס םייח ןופ הנמלא) לסַאכ רבח
 ןוא סמידייא טימ רונש ,רעטכעט ןוא
 .ךעלקינייא

 .לדנייש רעטכָאט ,םירמ ןוא בקעי רעגיח
 רעטכָאט ,םוחנ ןוז ,לסַאכ ןוא בקעי רעגיח

 .ַאשַאמ
 .באז ןוא םייח -- ןיז ,רתסא ןוא בקעי רעגיח
 ןוא בקעי ןוז ןטימ הרש רעטכָאט ,האל טייח

 בקעי ןוז ,עילימַאּפ ןוא רשָא ןוז ,עילימַאפ
 ,לדנייש -- האל ןופ רעטכעט ; עילימַאפ ןוא
 .(סעילימַאפ ןוא) עדלעז ,לדיירפ

 ,םירמ רעטכָאט ,ןַאמ ןוא הרובד ןרקח

 ט

 -כָאט א ןוא ןיז ייווצ ,המחנ ןוא השמ ןיביוט

 .רעט

 רעטכעט ןוא ןיז ,יורפ ןוא ןנחלא ןאמביוט

 .(סעילימַאפ טימ)

 טימ רעטכעט ,יורפ ןוא לדוי-םייח ןַאמביוט

 ,רעדניק ןוא רענעמ

 ןוז) עינָאס יורפ ןוא השמ ןוז ,אבס רענזיוט

 .(ןוז א ךָאנ ןוא להבא

 יורפ טימ) דודיהיעשי -- ןיז ,עיצניכ קארוט

 ,(רעדניק ןוא יורפ) בקעי ,(רעדניק וא

 .(רעדניק ןוא יורפ) לרעב
 ןוא ןסינ ןוז ,הווח ןוא בייל-םהרבא ןישטליט

 .(הנח רעטכָאט ,םולש ןוז) לזייר יורפ

 .עילימַאפ ןוא בקעי ןישטליט

 קחצי -- ןיז ,םירמ ןוא שרעה-יבצ ןישטליט

 ערעדנַא ןוא הכרב -- רעטכעט ,רשא ןוא
 .יירד

 ,עקפיל -- רעטכעט ,יורפ ןוא יבצ םיובנענעט

 ,יבצ ןופ רעטסעווש ַא ;לזייר ,הרובד

 - רעטכעט ,לחר ןוא המלש םיובנענעט

 .עקפיל ,הרובד ,האל ,עינעה

 .רעטכָאט ןוא יורפ ,לטפעש םיובנענעט

 ןוא רעטכָאט ,עגייפ ןוא והילדג אליבערעט
 .(ןיז ריפ ךָאנ) קחצי ןוז

 לטע יורפ ןוא םחנמ ןוז ,הקבר אליבערעט

 .(הכלמ ןוא היח רעטכעט)

 ךָאנ ,רעזייל ןוז ,יורפ ןוא םולש אליבערעט

 ,הרש רעטכָאט ,(סעילימַאפ ערעייז טימ) ןיז

 .(תוחפשמ ערעייז ןוא) רעטכעט ךָאנ

 -- ןיז ,דבכוי ןוא םייחדןרהא גרעבנטכַארט

 -- רעטכעט :ריאמ ,םולש ,החמש ,השמ

 .(רעדניק ןוא ןאמ ריא) הנשוש ןוא םירמ

 .החפשמ ןוא איסיג גרעבנטכַארט

 .עיסעפ רעטכָאט ,הכלמ ןוא לארשי רעטכַארט

 .הרש ןוא לארשי רעטכַארט

 ,רעטכָאט ןוא ןוז ,לחר ןוא ןויצדןב רעטכַארט

 .רעדניק ןוא יורפ ,ארזע ינרַאשט

 ,לבייל ןוא םייח -- ןיז ,עקייח ןוא השמ עפאי
 .לזייר רעטכָאט

 רעטכָאט ,השמ ןוז ,עיַאמ ןוא קילָארס עפאי
 ,היח

 לדייז -- ןיז ,עקלע ןוא לפלעוו ןייטשגגוי
 .לדָאד ,(דניק ןוא יורפ)

 ריאמ ,לרעב -- ןיז ,הנח ןוא קחצי ןייטשגנוי
 ,עינַאמ יורפ) םירפא-ןרהא ,(הכלמ יורפ)
 "וילב ,(לדנייש ,עדלָאג הווח -- רעטכעט
 ,(עילימַאפ ריא טימ) קחצי ןופ רעטכָאט ,אמ

 -כָאט ,לכימ ןוז ,עקטיא ןוא ַאװָאיל ןייטשגנוי
 .הווח רעט

 "ייל ברה ןוז ,עלייב ןוא םייח-ריאמ ןייטשגנוי
 ןוז ,ןרהא :(רעדניק ףניפ ןוא יורפ) שוב
 ןוז ,םירפא ; (עילימַאפ ןוא) םייח-ריאמ ןופ
 .(עילימַאפ ןוא) םייח-ריאמ ןופ

 .הווח ןוא לכימ ןייטשגנוי

 - ןיז ,לזייריהקבר ןוא עקיש ןייטשגניי
 .רשֶא ןוא לדוי
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 ןמלז -- ןיז ,לדנייש ןוא םהרבא קַאשטרַאכ
 -- רעטכעט ,(ןוז א ךאנ ןוא) ףסוי ןוא
 .לזייר ןוא עקטַאלז

 -ַארפ רעטכָאט ,לדנייש ןוא רודגיבא קַאּפרַאכ
 -כעט ייווצ ןוא ןייטשנעזָאר ןַאמ ריא ,לד
 ,ךעלרעט

 .עילימַאפ ןוא סענַאמ קיזייא קַאּפרַאכ
 .עילימַאפ ןוא עקניח קַאּפרַאכ
 ,עמורפ רעטכָאט ,עיסע ןוא השמ קַאּפרַאכ
 .רעדניק ריפ טימ ,יורפ ןוא חספ קַאּפרַאכ
 ןַאמ ,(ווָאסוטאמ ןופ רעטכָאט) אינע ץכ

 .איסוט רעטכָאט ןוא אקפופ
 ןוז ,הרש רעטכָאט ,אבויל ןוא קחצי רשכ

 .ןימינב

 עינעה -- רעטכעט ,לדייא ןוא לבייל רשכ

 .עמורפ ןוא

 -כָאט ,חספ ןוז ,הרפש ןוא קיזייא-םחנמ רשכ

 .תכלמ רעט

 ןאמ ,לסעה רעטכָאט ,לבייט ןוא החמש רשכ

 אכענ רעטכָאט ,קחצי ןוז) רעטסעמ םייח

 .(דניק ַא ךאנ ןוא

 ל
 :ףלָאװבקעי ןוז ,לוויר ןוא לרהא ַאקטַאל

 .ןרהא ןופ רעטומ יד ,הניד

 ,רעדניק ייווצ טימ ,אמיס ןוא קילַאפ אקטַאל

 רעטסעווש ,(עיעטָאלָאז ןופ) אינעב וַאדנַאל

 דימאפ ריא טימ ענייא ךָאנ ןוא היתב --

 ,עיל

 -כעט ,ןיז ,(עיעטָאלָאז ןופ) ןויצדןב וַאדנַאל
 ,ךעלקינייא ןוא סמעדייא ,רינש ,רעט

 ןוא לבייל ןוז ,אמוילב ןוא לשרעה וַאדנַאל

 .(הכלמ רעטכָאט) עילכימ יורפ

 לורפ ןוא םהרבא ןוז ,לרעפ ןוא םייח ואדנַאל

 .רתסא טניירפ ַא ,עדלָאג-רתסא

 .החפשמ ןוא (עיעטָאלָאז ןופ) ןאמטיל וַאדנַאל

 .רעדניק ערעייז ,יורפ ןוא ןרהא וַאדנַאל

 ,שריה ,קחצי -- ןיז ,עדניה ןוא ריאמ וַאדנַאל
 יד :(רעטכָאט ןוא ןיז) יורפ ןוא לכימ

 ו שריה ןוא קחצי ןופ רעדניק ןוא ןעיורפ

 "ניק ןוא יורפ טימ ,שריה ןופ ןוז ,ריאמ

 .רעד
 -כָאט ןוא המלש ןוז ,לבָאד ןוא לכימ וַאדנַאל

 ,רעט

 ,הייח ןוא (עיעטָאלָאז ןופ) עקטָאנ-ןתנ וַאדנַאל

 .(ןוז ןוא יורפ) םהרבא ןוא לבייל -- ןיז

 .עילימַאפ ןוא (עיעטָאלָאז ןופ) חספ וָאדנאל

 רעטסעווש ,רעדניק ןוא יורפ ,קחצי יקסניטול

 .(עמַאמ עטלַא רעייז ןוא) לטע
 ,לזייר רעטסעווש ,החפשמ ןוא לבייל יקצול

 טיפ לארשי ןוז ,רתסא ןוא רשֶא ןאמרעביל

 ,רשא ןופ רעטכָאס ,אינער ;ןוז ןוא יורפ
 ,רעטכַאט רעייז ןוא לבייל ןאמ ריא

 -פעט :(רעדניק ןוא ןעיורפ ערעייז) רשא

 דניק ןוא רענעמ) הנח ןוא לדָאה -- רעט
 .(רעד

 .ןוז א טימ יורפ ןוא לרעב ןַאמרעביל

 -- רעטכעט ,ףסוייהשמ ןוז ,אטוג ןַאמרעביל

 .לסעּפ-היח ,האל-הרש ,אבויל

 "ניק ייווצ ערעייז ,יורפ ןוא בקעי ןַאמרעביל
 .רעד

 ,רעטכָאט ןוא רעטומ ,הירא-יכדרמ ןַאמרעביל

 ,רעטכעט ייווצ ,יורפ ןוא עטָאנ ןַאמרעביל

 ,רעטומ ןוא ןוז

 .רעדניק ייווצ ,לחר ןוא םהרבא ןָאסרעביל

 ,רעדניק טימ 'יורפ ןוא ףסוי ןַאסרעביל

 .עילימַאפ ןוא דבכוי רעטסעווש

 .ַאינָאס רעטכָאט ,לזייר ןוא בייל-השמ ץישפיל

 -- רעטכעט ,רתסא ןוא ןרהא-רשָא ןיוועל

 .לדיירפ ,הקבר ,ַאמוילב

 ,לטיג-היח ןוא ןרהא ןיוועל

 -לעגייפ עילימַאפ ןופ) עקניח ןוא גילעז ןיוועל

 .המלש ,לבייל ,לאלצב -- ןיז ,(ןייטש

 יבצ ןופ רעטומ יד ,לפָאק ןוז ,יבצ ןיוועל
 ,לסַאב --

 "גנוי עילימַאפ ןופ) עקניח ןוא סחנפ ןיוועל

 "היח ,עדלָאג ,לחר -- רעטכעט ,(ןייטש

 ,האל

 "רַאכ עילימַאפ ןופ) לטייצ ןוא לרהא ןַאמרעל
 .רעטכָאט ןוא ןוז ,(קַאּפ

 ןבואר -- ןיז ,האליהנח ןוא המלש ןַאמרעל

 .לזייר רעטכָאט ןוא ןוז א ךָאנ ,השמ ןוא

 זמ

 ריאמ ןוז ,הרפש ןוא בייל-הירא ייראטאמ

 תב ,לגייפ ;(לבייל ןוז ןוא איאפ יורפ)

 דניק ערעייז ןוא המלש ןַאמ ,בייל-הירא

 ןוא עילאוו ןאמ ,בייל-הירא תב היח; רעד

 ןופ רעטכעט ,לסַאב ןוא אינעג ;רעדניק

 .(סעילימַאפ ןוא) ביילדהירַא
 ,רתסא -- רעטכעט ,הכלמ ןוא ףסוי ןיראטאמ

  .הייח ,עדניה
 רעטכאט ןוא ןוז ,הרש ןוא המלש ןירָאטַאמ

 .עגייפ

 .אינָאס ןוא קידַאד וואסוטאמ

 -- רעטכעט ,לחר ןוא לשרעה יקסוװָאקנַאמ
 .אשַאמ ,לחר

 .רעדניק ןוא יורפ ,לארשי יקסוװָאקנַאמ

 דכַאט קילומ ןוז ,אצייל ןוא השמ יקסוװָאקנַאמ

 .לסֶאס רעט
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 ,רעדניק ערעייז ,לחר ןוא ָאינַאס יקסווָאקנַאמ

 .ָאווַאצרעפ רעטומ יד

 רעטכָאט ןוא ןוז ,יורפ ןוא רשֶא ןרעטשנגרָאמ

 .רעטומ עטלַא ןא ןוא

 -יב עילימַאפ ןופ) הווח ןוא םהרבא קירדומ

 .רעדניק ערעייז ןוא (קישט

 רעטכָאט ,עשוהי ןוז ,לכימ ןוא ַאטַאלז קירדומ

 .רעטכָאט א ךָאנ ,אמויג

 ,לשנַא -- ןיז ,אמוילב ןוא רעזייל קירדומ

 .לבייל ,יכדרמ ,ריאמ

 ןוא לארשי -- ןיז ,הרובד ןוא השמ קירדומ

 ,לאיחי

 -- ץז ,םירמ ןוא רעטלַא-ןבואר קירדומ

 ןוא לגייפ -- רעטכעט ,סחנפ ןוא םהרבא

 ,לדניירב

 .עילימַאפ ןוא הירא קינשטומ

 .המחנ רעטכָאט ,עקלייב ןוא קיציא קינשטומ

 -כָאט ,שרעה ןוז ,עקניח ןוא ריאמ קינשטומ

 .לגייפ רעט

 .םירמ ןוא (ןויצ-ןב) ךורב קינשטומ

 .עשַאב ןוא סחנפ קינשטומ

 ,ףסוי -- ןיז ,לחר-רתסא ןוא לפלעוו קירומ
 .עיזוב ,דוד

 עטלַא יד ןוא רעדגיק ,יורפ ןוא לכימ רעשומ

 .לדָאה עמַאמ

 נ

 -קינייא ןוא רעדניק ,יורפ ןוא לדנַאמ ןַאמיינ

 .ךעל

 .ןוז ןוא יורפ ,לשרעה שטיווָאצמינ

 רעטכָאט ,(שטיווָאקיבויל ןופ) לדייא ןַאמסינ

 רעטכָאט יד ,הרש ;שרעה ןַאמ ןוא הקבר

 יד לחר ;:החפשמ ריא ןוא ,לדייא ןופ
 ןוא שהבא ןַאמ ריא ,לדייא ןופ רעטכָאט

 ;: עינאמ ,ןרהא ,עשוהי : רעדניק ענייז

 ןופ) אדלעז יורפ ,לדייא ןופ ןוז ,עשוהי

 .(ןַאלּפַאק עילימַאפ

 ב

 י-כעט ,עמָאיס ןוז ,הרש ןוא ילתפנ רעלדנַאס

 -יוו עילַאס ,ַאינַאמ אדיא ,עינאפ -- רעט

 .רַאינ

 .רעדניק ערעייז ,רתסא ןוא בקעי לסָאס

 .רעטכעט ייווצ ,יורפ ןוא םייח קינסָאס

 עקיש -- ןיז ,לדניירב ןוא לאוי יקסנירָאווס

 .קילָאל ןוא

 .רעדניק ערעייז ,הכלמ ןוא עטָאנ יקסנירָאווס

 .רעדניק טימ יורפ ןוא יאמש יקסנירָאווס

 -כָאט ,םירפא ןוז ,הרש ןוא למַאש יקסנירָאווס

 .הרובד רעט

 .רעדניק טימ הרש ןוא לאומש יקסנירָאווס

 .עילימַאפ ןוא (שטיווָאקיבויל ןופ) האל רַאכוס

 ןוא (ןרהא ןופ רעטכָאט יד) לגייפ רַאכוס
 .עילימַאפ ןוא בקעי ןוז ;החפשמ ריא

 .ןרהא ןוז ,להבא ןאמ ,לדַארפ רַאכוס

 -- ןיז ,הרש ןוא (ץיווירק ןופ) ףסוי לעיסוס

 ןוא עינעמ -- רעטכעט ,והיעשי ןוא סחנפ
 ,לטנעי

 יורפ) עטָאנ -- ןיז ,עקרימ ןוא םייח רַאילָאטס

 ,(רעדניק טיט יורפ) ףסוי ,(רעדניק טימ

 לורפ ,השמ ,(רעדניק טימ יורפ) ריאמ
 .(דניק טימ עקלייב

 -םהרבא ןוז ,לחר-עינעה ןוא ףסוי רַאילָאטס

 .ךעלקינייא ןוא רעדניק ,יורפ ןוא אבא

 לכימ ןוז ,הקבר-עינעה ןוא בקעי רַאילָאטס

 עלייב ןוא היח -- רעטכעט ,(החפשמ ןוא)

 .(סעילימַאפ ערעייז)
 .רעדניק טימ לטיג ןוא רעדנעס רַאילָאטס
 ןוא םהרבא ןוז ,לסאר ןוא יבצ רַאילָאטס

 ,םהרבא ןופ רעטכָאט יד ,םירמ ; לריצ יורפ
 .םהרבא ןופ ןוז ַא ןוא

 -ענייש יורפ ,(עטוה ןופ) קחצי ןַאמלעדיס

 ; רעדניק ןוא יורפ טימ לאלצב ןוז ,עינוב

 םייח ןאמ ,קחצי ןופ רעטכָאט יד ,אבָאד

 .ךעלרעדניק טימ ,ןַאטּפַאק
 ןַאמ ,(עבוד ןופ) יכדרמ תב הרש ןַאמלעדיס

 .הסדה רעטכָאט ,השמ ןוז ,ןַאמטוג לאקזחי
 .השמ ןוז ןוא (רַאיניװ תיבל) איִאמ ןאמלעדיס

 הייח רעטכָאט ,ַאיסַאכ ןוא לדנעמ ןאמלעדיס

 לטיג רעטכָאט ;רעדניק טימ ןמלז ןַאמ ןוא
 אוויר רעטכָאט ; רעדניק טימ םייח ןַאמ ןוא

 ןושרג ןוז ; רעדניק טימ קילאפ ןַאמ ןוא
 טימ לשרעה ןוז ;רעדניק ןוא יורפ טימ

 ,רעדניק ןוא יורפ

 ,ףסוי ,אינעב ,לזייר ,ַאיַאמ ,לוולעוו יקצולס
 ,לארשי ,לאינד -- ןיז ,השמ שטיװַאלַאגעט

 .רתסא רעטכָאט ,אמָאיס ,יאמש
 .עילימַאפ ןייז ןוא ןועמש שטיווָאלַאגעס

 ,לאינד ,השמ --  ןיז ,דוד שטיװָאלַאגעס

 .לארשי

 ע
 לחר -- רעטכעט ,אטיא ןוא קחצי לעטנע

 ,(עילימַאפ ןוא) האל ,(עילימַאפ ןוא)

 ןוא בקעי ןוז ,רתסא ןוא ןהילא טסָאהָאּפ

 ,הנח ןוא הרוּפצ -- רעטכעט ,לסָאס יורפ

 ;עינעה ןוא בקעי ןופ רעדניק ; ןימינב ןוז

 רעייז ,םהרבא ןַאמ ריא ,והילא ןופ רעטכָאט

 .בקעי ןופ ןוז ןייא ךָאנ ; שרעה זוז
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 ןוא םהרבא -- ןיז ,עדלָאג ןוא ףסוי טסָאהָאּפ
 ,הנח רעטכָאט ,בקעי

 ךיוא ,רעדניק טימ יורפ ןוא בקעי טסָאהָאּפ

 .עילימאפ ןוא ןירעגעווש א
 .רעדניק ןוא יורפ ,רשָא ךורטָאּפ

 -- רעטכעט ,הקבר ןוא ףלָאוװ-באז ךורטָאּפ
 טימ קינלוקשירפ לאומש ןַאמ) עילכימ ,המחנ

 .(רעדניק יירד

 ,לטנעי רעטסעווש ןייז ,ריאמ ךורטָאּפ
 ןוא השמ ןוז ,יורפ ןוא עילעיוהילַא ךורטָאּפ

 .לסיז רעטכָאט טימ יורפ

 (השמ ןופ יורפ יד) עדלָאג ץעינַארעמָאּפ

 דוד ןופ הנמלא יד) תידוהי רעטכָאט
 יד ,לטע ;רעדניק עריא טימ (רעפאטש

 ייווצ ןוא ןוז א טימ ,עדלָאג ןופ רעטכָאט
 .רעטכעט

 -ַאפ ןוא) ןרהא ןוז ,הייח ןוא השנמ זָאווָאוויפ

 לדניירב ןוא דבכוי -- רעטכעט ,(עילימ
 .(סעילימַאפ טימ)

 ןוא השמ -- ןיז ,הכלמ ןוא ףסוי ווָאקייפ

 ַא ולטיג ןוא אדאר -- רעטכעט ,המלש

 .רעדניק ןוא ןאמ טימ לוויר רעטסעווש
 -הייח ןוא (עינטיפירט ןופ) רשַא-ןרהא קיפ

 -ניק ןוא ןַאמ טימ אנשזארד רעטכָאט ,הרש

 .רעד

 לפלעוו ןוז ,לדיירפ-הייח ןוא עילע-השמ קיפ
 ,רעטכָאט א ןוא ןוז א טימ לטנעי יורפ ןוא

 ,הכרב ןוא לאוי ןַאמקיּפ
 .עילימאפ ןוא הייח קינטָאלּפ
 טימ םהרבא ןוז ,הייח ןוא שרעה קינטַאלפ

 -- טניירפ ;אקניכ רעטכָאס ןוא יורפ

 .עילימאפ ןוא הרש ,עילימָאפ ןוא שרעה

 .הווח רעטכָאט ,לסַאכ ןוא עיסיז רעקסַאלפ
 ןוא לרעב ןוז ,עיסַאב ןוא םהרבא קינשַאלּפ

 .החפשמ ןוא הקמחנ רעטכָאט ,החפשמ
 ןוא רעזייל ןוז ,לחר ןוא לארשי קינשַאלּפ

 ,עילימַאפ

 ,רעדניק ןוא יורפ ,שריה-יכדרמ קינשַאלּפ

 .עלייב ןוא יבצ קינשַאלּפ
 ,םירמ -- רעטכעט ,בקעי ןוז ,אינעה ןוקסעלּפ

 .עיסַאכ ,לטיג-הבוט ,לחר
 רעטכעט ,בקעי ןוז ,הכלמ ןוא ןמלז ןוקסעלפ

 ,הייח ןוא לרעפ --

 ַאינעב ןוז ,לארשי ןופ רעדניק ,אקשורטעפ

 ,לסָאס ,האל -- רעטכעט ,עילימַאפ ןוא

 .הנח ,(סעילימַאפ ןוא) לטנעי
 .אקטַאלז רעטכָאט ,הכרב קינעשטעפ

 ,לדניירק יורפ ,והילדג ןב ןושרג קינעשטעפ

 .אקטעמ רעטכָאט
 -כָאט ,היבצ יורפ ,והילדג ןב ףסוי קינעשטעפ

 .עבייט רעט

 א ןוא ךורב ןוז ,ךורב ןב ףסוי קינעשטעפ

 ,רעטכָאט

 תינברה ,יולה עיצמוחג 'ר ברה קינעשטעּפ

 ,לקיציא 'ר בר רעגנוי רעד ,לרעפ"עדגיה

 -- רעדניק ערעייז ,עבש ןציבר עגנוי יד

 -כָאט א ,לדיירפ ; הדוהי-יבצ ,המלש ,לאומש
 .עיצמוחנ 'ר ברה ןיפ רעט

 .עילימַאפ ןוא םייח ןוז ,םהרבא ןילרעפ

 ,עילימַאפ ןוא םירמ ןילועפ

 .לדארפ רעטכָאט ,ַאטיא ןוא לאיחי ןילרעפ

 .האל-היח ןוא השמ ןילרעפ

 -ײֿפ -- רעטכעט ,לזייר ןוא רשֶא ןייטשלרעפ

 ןוז רעייז) ןאמ ןוא אינוב ,הרש ,לרעפדעג

 ןוא יורפ טימ) םייח ,השמ -- ןיז ,(לבייל

 ,(רעדניק

 ערעייז טימ הקבר ןוא ןימינב ןייטשלרעפ

 ,רעדניק

 .רעדניק ןוא יורפ ,בקעי ןייטשלרעפ

 עילימַאפ ןופ) הניד ןוא לארשי ןייטשלרעפ

 ,קיזייא ןוא קחצי -- ןיז ,(ןַאמצַארק

 ,ףלָאװ -- ןיז ,הרופצ ןוא והיעשי ןייטשלרעפ

 יורפ : עילימאפ סלבייל ; ףסוי ,עקיורפ

 .לזאר ןוא םירמ -- רעטכעט ןוא

 ,בוד-לרעב ןוז ,הכלמ ןייטשלרעפ

 .רדנס ןוא ריאמ -- ןיז ,יכדרמ ןייטשלרעפ

 ןוא עקסָאי ןוז ,הווח ןוא השמ ןייטשלרעפ

 ןוא דג -- עקסָאי ןופ רעדניק ,עינָאס יורפ

 ד-רעב ןַאמ ,השמ ןופ רעטכָאט ,םירמ : ריאמ

 רעטכָאט ,עקזייר ;רעדניק ערעייז ,קישט
 .השמ ןופ

 ןוז ,לחר יורפ ,םייחדהשמ ןב יבצ ןייטשלרעפ

 ,בקעי ןאמ ןוא היח רעטכָאט ,יורפ ןוא ףסוי

 ןוא אטיא ,עלעמיה -- רעטכעט ,ןיז ערעייז

 .רעדניק ךָאנ

 ,הרש רעטכָאט ,לסָאס ןייטשלרעפ

 קיזייא -- ןיז ,תידוהי ןוא רעדנעס ןייטשלרעפ

 .בקעי ןוא

 ריא טימ אינעה רעטכָאט ,לדיירפ ןייטשלרעפ

 ,עילימַאפ

 ,עילימַאפ ןוא שריה ןייטשלרעפ

 ,השמ ןוז ,אניירק ןוא לאומש ןייטשלרעפ

 ,םירמ רעטכָאט

 ןוא הרובד -- רעטכעט ,הרש ןייטשלרעפ

 ,לסַאב

 פ

 עגייפ -- רעטכעט ,ןַאמ ןוא עקניכ ןַאמברַאפ
 .אנוב ןוא

 / ,רעטכָאט ןוא ןוז ,עטלַא עזַאמלפרַאפ
 לארשי ןוז ,עיצניירק ןוא בקעי עזאמלפראפ

 ,רעטכָאט ןוא
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 .לסאר ןוא בייל-םייח ןַאמסקופ

 עילימַאפ ןופ) עלייב ןוא םהרבא ןייטשלעגייפ

 .ןמלז ןוז ,(ןאמצַארק

 דוד ןופ) םירמ ןוא םייח-םהרבא ןייטשלעגייפ

 -לצב ! קילעז ןאמ ןוא אקניכ רעטכָאט ,(עב

 ו אקניכ ןופ רעדניק -- חמלש ,לבייל ,לא
 תיבל) לרעפ יורפ ןוא ,םייח ןופ ןוז ,ןרהא

 רעדניק -- עווָאיל ןוא עלעסיז ; (ןַאמצַארק

 ןיז -- היעשי ןוא עילע"והילא ; ןרהא ןופ

 ,םייח ןופ רעטכָאט ,הווח ; םייח-סהרבא ןופ

 ,עקלייב ; הרש דניק ןוא קילָארס ןַאמ ריא

 ןופ רעטכָאט ,עגייפ ; לכימ ןופ רעטכָאט

 ןופ ןוז א !םייח-םהרבא ןופ רונש !השמ

 .עגייפ |
 ,(עבוד ןופ) עדניה ןוא ןרהא ןייטשלעגייפ

 רעטכָאט ; רעדניק ייווצ טימ אקניכ רעטכָאט

 .עיסיז-ריאמ ןוז ; ןַאמ ןטימ הקברדהרש

 ןוא ןוז ןוא יורפ ,ךורב-םירפא ןייטשלעגייפ

 .לסעפ רעטומ עטלַא יד

 .ריאמ ןוז ,םירמ ןוא קישטרעב ןייטשלעגייפ

 ,רעדניק יירד ,עקייח ןוא ךורב ןייטשלעגייפ

 .ןירעגעווש ןוא לדנייש רעטומ יד

 ןוז ,עטלַא ןוא (ןייר ןופ) ךורב ןייטשלעגייפ

 .םוחנ ןוז ,עקניכ יורפ ןוא קיזייא

 ,ךורב ןוז ,לוויר ןוא לאומש"בקעי ןייטשלעגייפ

 ,הכרב ;היח ,עקניכ ,עלייב -- רעטכעט

 .לאומש"בקעי ןופ רעטומ יד

 דאב יורפ ןוא (ןייר ןופ) יכדרמ ןייטשלעגייפ

 ןוז ,רעסיא ;רשֶא ןוא לאלצב -- ןיז ,עיס

 ,לדוי ןוז רעייז ,רתסא יורפ ,יכדרמ ןופ

 ןרהא ; עיניפ ןוא עקלע -- רעטכעט ערעייז

 ןוא לאלצב -- ןיז ,הקבר יורפ ,יכדרמ ןב

 דניכ :הרש ,לדיירפ -- רעטכעט ,קילארשי

 -ייז ,רעטלַא ןַאמ ,יכדרמ ןופ רעטכָאט ,אק

 .עקלע רעטכָאט רע

 עילימַאפ ןופ) לדארפ ןוא לרעב ןייטשלעקניפ

 ַא ןוא ,םייח ןוא לציא -- ןיז ,(ךַאזרַאב

 .רעטכָאט
 -כעט ,(ןייר ןופ) אקלע ןוא ריאמ ןייטשלעקניס

 לדוי ; ךעלקינייא טימ סמעדייא ןוא רעט

 טניירפ א ;לארשי ןוז רעייז ,אמוילב ןוא

 .אקלע ןוא ריאמ ןופ

 ,אטיא -- רעטכעט ,אזיל ןוא לארשי ןייבשיפ

 ,רעטכעט ךָאנ ןוא עמורפ

 ןוז ,אשאמ ןוא (ןזח רעד) ריאמ ןייבשיפ

 .הווח ,הרש ,הנח -- רעטכעט ,ןרהא

 ןוא המחנ רעטכָאט ,הייח ןוא ילתפנ ןייבשיפ

 לרעב ,החפשמ ןוא רשא : טניירפ ; החפשמ

 הרופצ ,החפשמ ןוא דבכוי ,החפשמ ןוא

 .החפשמ ןוא הקבר ,החפשמ ןוא

 .(א)) החפשמ ןוא עלייב ןאמשיפ

 .(ב) חחפשמ ןוא עלייב ןאמשיפ

 .החפשמ ןוא לזייר ןאמשיפ

 .החפשמ ןוא האל ןאמשיפ

 א ןוא ןיז ייווצ ,םירמ ןוא ךורב ןאמשיפ

 .רעטכָאט

 ,והיעשי -- ןיז ,עלייב ןוא ךורב ןאמשיפ

 ןוא ןאמ טימ לגייפ רעטכָאט ,ַאנול ,אינַאס

 .רעדניק

 ךָאנ ןוא םייח -- ןיז ,הרש ןוא גילעז ןאמשיפ

 .האל ,םירמ -- רעטכעט ,רענייא

 עריא טימ (עינעשטראמַאז ןופ) הנח ןאמשיפ

 ןוא לשרעה רעגָאװש רעד ;:רעדניק יירד

 .רעדניק ףניפ טימ ,רתסא

 הרובד -- רעטכעט ,לאומש ןוז ,לדוי ןאמשיפ

 יד ןופ דלַאװ ןיא ןעמוקעגמוא) עלעפיצ ןוא

 -עלקערש טימ ,םייוג "עשימייה, ןופ טנעה

 -הייח ,עינָאס ,לגייפ ךיוא יוו ,(ןטיוט עכ

 ,לחר

 אקביל -- רעטכעט ,הייח ןוא ףסוי ןאמשיפ

 .לדוי לקינייא ,לוולעוו םעדייא ,הקבר ןוא

 .האל רעטכָאט ,עיסעפ ןוא לטָאמ ןאמשיפ

 .עילימַאפ ןוא עמורפ ןַאמשיפ

 אוויר -- רעטכעט ,הייח ןוא השמ ןַאמשיפ

 .לסאר ןוא

 ,הדוהי -- ןיז ,עדלָאג-הקבר ןוא ןמחנ ןאמשיפ

 : ךעלקינייא ןוא רונש ,רעב"השמ ןוא קחצי

 .עילימַאפ ריא טימ רעטכָאט סרעב-השמ

 .לטע רעטכָאט ,האל ןוא עינאס ןאמשיפ

 .האל רעטכָאט ,הכרב ןוא והילא ןאשיילפ

 .(עגייפ ןוא קחצי ןופ רעטכָאט) הניד ןאשיילפ

 .איטיג ,הרש ,קחצי תב היח ןאשיילפ

 .עילימַאפ ןוא הרש ,קחצי ןאשיילפ

 ןוא ןרהא -- ןיז ,עגייפ ןוא קחצי ןאשיילפ

 .הניד רעטכָאט ,םהרבא

 ,איטיג ןוא הרש -- רעטכעט ,יכדרמ ןַאשיילפ

 ןוא הרפש רעטכָאט ,לריצ ןוא ןמחנ דלעפ

 ,רתסא ו השמ ןוז רעייז ,ןַאמדלעפ דוד ןַאמ

 -ניק ןוא אניז ןַאמ ריא ,ןמחנ ןופ רעטכָאט

 ןַאמ ריא ,ןמחנ ןופ רעטכָאט ,הקבר ; רעד

 ןוז ,לכימ ;רעדניק טימ אבורש לאומש

 .רעדניק ןוא יורפ ,ןמחנ ןופ

 בייל-בקעי -- ןיז ,יורפ ןוא והילדג טיילדלעפ

 טימ) ןוז א ךָאנ ,עקיש ,קילעז ,(החפשמ ןוא)

 .איסעפ רעטכָאט ןוא (עילימאפ

 .ןועמש ןוז ,הרובד טיילדלעפ

 יורפ ,(ילתפנ ןופ ןוז) םהרבא ןאמדלעמ

 .הייחראסומ רעטכָאט ,ַאלָאל ןוז ,רתסא

 .ילתפנ ןב בקעי ןַאמדלעפ

 .עילימַאפ ןוא (קסרעזא ןופ) השמ ןַאמדלעפ

 -עייז ,אדלָאג יורפ ,ילתפנ ןב יאמש ןַאמדלעפ

 .רעטכעט ער



 65 םישודק רעציווָאױבמָאד

 ,ןויצ ךב ןוז ,המחנ ןוא רזעילא ןימורפ

 .עילימַאֿפ ןוא הרש ןיקמורפ
 ןיז ,יורפ ,(רערעל רעד) ןרהא"חספ ןַאמדירפ

 -רעגיווש ,לגייפ רעטכָאט ,ךאליימ ןוא השמ
 .קירדומ אכענ רעטומ

 .עטַאלז ןוא בקעי ןַאמדירפ
 ,עטנעי יורפ ,(שטיווֶאקיבויל ןופ) השמ ןאמיירפ

 ןופ ןוז ,לאיתוקי ,עגייפ יורפ ןוא ךורב זוז

 ,עדלעז רעטּכָאט ; לאיתוקי ןופ ןוז א ;ךורב
 ,רעדניק ערעייז ןוא אינאיל ןַאמ

 -אקיבויל ןופ) אניד ןוא לאומש ןַאמיירפ
 .הווח רעטכָאט ,לארשי ןוז ,(שטיוו

 .רעדניק ןוא יורפ ,ןַאמ -- ןַאמירפ

 ,עלייב ןוא השמ ןַאמירפ

 ,דניק ןוא יורפ ,והירמש ןב רשא לקנערפ

 צ

 ,אקטאלז -- רעטכעט ,היתב וא המלש סעקצאצ

 -המלש ןופ םעדייא ; איסעּפ ,רתסא ,אקטיא

 .ץכ לשרעה

 -כָאט ,ןימינב ןוז ,לדיירפ ןוא עיציא קירפוצ

 .לחר רעט

 -ניק ערעייז טימ עדלָאג ןוא לשרעה קירפוצ

 .רעד

 ,םירמ רעטכָאט ,עילכימ ןוא לשרעה קירפוצ

 .לטַאמ ןוא םייח -- ןיז

 ,רעדניק ערעייז טימ לבאב ןוא םוחנ קירפוצ

 .רעדניק ןוא יורפ ,עוויק קירפוצ

 -ַאפ ןוא יורפ ,(עוויק ןופ רעדורב) קירפוצ

 .עילימ

 ,םירפא ןוז ,עקרימ ןוא םייח שטיוועקלוביצ

 .הייח ןוא איזוב -- רעטכעט

 .עילימאפ ןוא םהרבא יקסנימיצ

 ,רעדניק ערעייז טימ לחר ןוא יול יקסנימיצ

 .עילימאפ ןוא לסינ יקסנימיצ

 ןוא רעטכעט ,עקשוב ןוא יכדרמ יקסנימיצ

 .רעדניק טימ רענעמ

 .רעדניק ןוא יורפ ,עשוהי ןילקיצ

 ק
 ןוז ,לדָאה רעטכָאט ,לסָאס ןוא םהרבא ןַאגַאק

 .רעטכעט ןוא ןיז ךָאנ ,ביילדםייח

 .רעדניק ןוא ןַאמ ,הייח-עדלָאג ןַאגַאק

 יורפ טימ ,לרעב ןוז ,הרש ןוא םהרבא ןַאגַאק

 ,רתסא ,הירא ,דוד -- רעדניק ןוא םירמ

 -נַאג ַא : םהרבא ןופ טניירפ : אדניה ,לדייא

 .לרעב ןטייווצ ןופ החפשמ עצ

 ,ייז ןופ דניירפ א ,אלעב ןוא שיוזייפ ןַאגַאק

 ערעייז ,החפשמ ןוא שיווייפ רעטייווצ רעד

 ַא ךיוא +הנח ןוא עדניה ,רתסא -- רעטכעט

 .םירמ טניירפ

 ,טהרבא :(שיווייפ לש וינב) ןַאגַאק
 ,לרעב ןוא דוד ; סעילימַאפ ןוא

 :רעזייל ןוז ,הרש רעטכָאט ,הווח ןַאגַאק

 ןוא "ורפ) םחנמ -- ןיז ,הרשיהייח ןַאגַאק

 .(רעדגיק ןוא יורפ) ריאמ ,(רעדניק

 ןוא לציא -- ןיז ,לדיירפ-הנח ןוא בקעי ןַאגַאק

 .עקטַאלז רעטכָאט ,והילדג

 .לדניירב ןוא רעזייל ןַאגַאק

 .עילימַאפ ןוא השמ ןַאגַאק

 .עילימַאפ ןוא לעפמור ,ףסוי ןַאגַאק

 ןוא לרעב ןוז ,(עבוד ןופ) לדייא ָאלַאזװָאק
 .רעטכעט טימ הרש יורפ

 ,(עבוד ןופ קילאפ תנמלא) עלייב ָאלַאזוװָאק

  ,ןַאמ ןטימ) עקסַאכ -- רעטכעט ,המלש ןוז

 ,רעדניק ןוא ןוגירט לאוי ; (ןַאמ ןטימ) הנח

 ,בייל'בקעי -- ןיז ,הייח ןוא לרעב אלאזווָאק

 -- רעטכעט ,(סעילימַאפ ןוא) קחצי ,םהרבא

  ,(סעילימַאפ ןוא) עכאי ,ַאמיס ,הרש
 טימ רונש ןוא ןוז ,יורפ ןוא באז אלאזווָאק

 ,רעדניק

 .ןוז א טימ רתסא ןוא בקעי אלאזווָאק

 ,("טנעקשַאט, רענעפורעג) קחצי אלאזווָאק

 ןוא ןוז א ,עפיצ רעטכָאט ,עדלָאג יורפ
 .רעטכָאט א ךָאנ

 רעטכעט ,(קַאב עילימַאפ ןופ) לסַאר אלַאזווָאק

 ,לרעב ןוז ,עלעשַאמ ןוא היתב --

 ,ןאמ ןוא הנח רעטכָאט ,עצניירק רָאיװַאק
 ןוז ,רעיוב ןרהא ןאמ ןוא לטע רעטכָאט

 .איסיטס רעטכָאט ,עשוהי

 ,עקטַאלז יורפ ,(ץיווטיל ןופ לשרעה קַאזָאק

 .ןוז א ךָאנ ןוא בקעי ןוז

 ,רעדניק ןוא יורפ ,לכימ טָאק

 ,בד ,יבצ -- ןיז ,אטיא ןוא לכימ עקשטַאק

 אבָאד רעטכָאט ; דוד ,לאכימ ,ןרהא-קחצי

 ,הפי ,איסיר -- רעטכעט ,השמ ןַאמ ןוא
 .ךעלקינייא ןוא ,לרעפ

 ,ךורב ,םייח -- ןיז ; הייח ןוא ןנחוי שטינאנאק

 ןוא לחר -- רעטכעט ,(הרובד יורפ) סחנפ
 ,לסָאס

 -הרש יורפ ,(ףסוי ןופ ןוז) החמש שטינָאנַאק

 ורעדניק ןוא (קוינזילב עילימַאפ ןופ) הקבר

 ,ףסוי 'ר ןופ הנמלא ,רעטומ עטלַא יד
 רעטכאט) לדנעמ ןוא ערַאלק"הייח רָאטנַאק

 דאס יורפ ;עלייב ןוא םהרבא ןופ ןוז ןוא

 ,עינָאס ןוא לדנעמ ןופ עלענוז ,עשאי ;עינ

 (סעלעניז גילעז ןופ רעטכָאט) הווח ןַאטּפַאק

 יורפ ,(סעלעניז גילעז ןופ ןוז) םייח ןַאטּפַאק
 .רעדניק ןוא אבָאד
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 ןוא (סעלעניז גילעז ןופ ןוז) חספ ןַאטּפַאק

 .עילימַאפ

 .לרעפ ןוא עיסיכ ןַאטּפַאק

 יייב -- רעטכעט ,םירמ ןוא והיעשי ןַאלּפַאק

 ןוא קילומש -- ןיז ,האל ןוא הווה ,על
 ,ןמחנ

 טימ היתב ןוא (ףסוי ןב) והיעשי ןַאלּפַאק

 .רעדניק ערעייז

 ןוא אדלעז רעטכָאט ,איסאכ ןוא ףסוי ןַאלּפַאק

 ,השמ ןוז ,רעדניק טימ ןַאמסינ עשוהי ןַאמ

 ןוא עבשדתב -- רעטכעט ,לטיג-איסעּפ רונש

 ,אילימ

 ןוא והיעשי ןוז ,הנח ןוא יכדרמ ןַאלּפַאק

 ,רעדניק טימ לרימ יורפ

 א ,הכלמ רעטכָאט ,לרעפ ןוא השמ ןַאלּפַאק

 ,רעטכָאט א ךָאנ טימ זוז

 יורפ ןוא השמ ןוז ,עטנעי ןוא ןמחנ ןַאלּפַאק

 .רעדניק טימ

 דימאפ ערעייז טימ ןיז ייווצ ,עלייק ןַאלּפַאק

 ,סעיל

 ,םהרבא ןוז ,עלייב ןוא םירפא סאראק

 .הייח ןוא הירא סאראק

 ןוז ,לחר ןוא (עפורק ןופ) עידָאד סאראק

 .רעדניק טימ יורפ ןוא בקעי

 -ניק טימ יורפ ,(עפורק ןופ) לשרעה סאראק
 .רעד

 -- ןיז ,עביוט ןוא (עפורק ןופ) ףסוי סאראק

 .לדנימ רעטכָאט ,קיציא ,םייח ,דוד

 -- ןיז ,(עפורק ןופ) אנרעשט ןוא בייל סאראק

 ,(לדנימ רעטכָאט ,המחנ יורפ) קחצי
 .(עדניה יורפ) רזעילא

 ,לכימ ןוז ,(עפורק ןופ) המחנ ןוא רשָא סאראק
 ,לדנימ רעטכָאט

 ןוא םירפא -- ןיז ,הכרב ןוא קחצי סאראק

 ,עמורפ ןוא הייח -- רעטכעט ,הירא

 .רעדניק ריפ טימ עלייב רעטכָאט ,האל סאראק

 ןופ) לרעפ יורפ ,(רענשעוואלס) לבייל סאראק

 רעטכָאט ,לציא ןוז ,(ןַאמצַארק עילימאפ
 .שילגייפ

 ,דוד ןוא לאיחי -- ןיז ,הייח ןוא ריאמ סַארַאק

 ןאמ ןוא רעטכָאט ,(עפורק ןופ) המחנ סַארַאק

 .רעדניק טימ לארשי

 ,(רעפורק קחצי ןופ רעטכָאט יד) המחנ סַארַאק
 ,רעדניק ןוא דוד ןַאמ

 .רעדניק ערעייז טימ יורפ ןוא ןַאמרָאק

 ןוז ,עדלָאג ןוא המלש  ןַאמצלָאה-ןַאמפיוק

 .איזיא

 חספ ,םהרבא -- ןיז ,עדלעז ןוא בקעי ןַאמפיוק

 .(רתסא יורפ) ריאמ ןוא

 ,עילימַאפ ןוא יורפ ,(קינטָאס) השמ ןַאמפיוק

 ,שריה -בצ ןוז ,(בקעי ןב) המלש ןַאמפיוק

 "הייח ןוא ליטייצ ,הרש ,אשנעג -- רעטכעט
 .לחר

 לביילדהירא -- ןיז ,עלייב ןוא המלש ןַאמפיוק

 .הרובד רעטכָאט ,לרעב ןוא

 רעטכעט ,םייח ןוז ,לטע ןוא רעזייל ןַאמפיוק

 .אמעט ןוא הרש --

 ןוז ןייז ,השנמ ןוז ,לדנייש ןוא ןרהא לעכיק

 רעטכָאט ;:לדנייש רעטכָאט ןוא קיזייא

 רעטכָאט רעייז ,יאמש ןאמ ריא ,לדיירפ

 ,(ןרהא ןופ רעטכָאט) לדניירב האל ; הרימ

 קיזייא ,(א) קיזייא ,לבייל ,הנח ,עקלארשי

 .(ב)

 -כעט ,למהרבא ןוז ,לבייט ןוא רעקַאי לעכיק

 ןוא עינאמ-להרש ,לגייפ ,הווח -- רעט

 ,איסיג

 ריקי -- רעדניק ;המחנ ןוא םהרבא לעכיק

 ,רעטכָאט ַא ןוא

 דמ יד ,אקסיוו ןוא ןימינב-לארשי רענשזריק

 ,בקעי ןַאמ ריא ,לגייפ רעטכָאט ,הנח רעט

 ,אדלָאג ,אכַאי ,אינוב ,אוואלס -- רעטסעווש

 ,(אלאזווָאק קחצי ןאמ ריא) האל ,הקבר

 ריא) הרש ,(טארק דוד ןַאמ ריא) לדיירפ

 ךיוא ,הרש ןופ רעדניק ,(אנָארָאװ חספ ןַאמ

 .עילימאפ ןוא שרעה-קחצי

 ןוא ןרהא -- ןיז ,עזָאר ןוא ךורב ןַאמצָאלק
 ,ןמחנ

 ,רעדניק טימ החונמ ןוא םירפא ןַאמרַאלק

 רעטכעט ,הנוי ןוז ,לדנייש ןוא קחצי ןוגילק

 ןופ רעטומ יד ,רתסא-הרש ,הנח ,הקבר --
 .קחצי

 -- ןיז ,הווח יורפ ,סעילימ רעטלַא דיילק

 .עלערעפ רעטכָאט ,לאומש ןוא עקטָאמ

 .לאפר ןוז ,עזָאר רעטכָאט ,הווח ןוא דוד דיילק

 .רעדניק ייווצ טימ לזאר ןוא השמ דיילק

 ,המלש ןוז ןוא יורפ ,ףסוי ןַאמרעניילק

 .ןוז א טימ עקסָאװד ןוא רעזייל סעלק

 .רעדניק ןוא יורפ ,סענאמ סעלק
 .דוד סעלק

 ,יבצ סעלק

 ןוא לטָאמ -- ןיז ,יורפ א טימ גרעבנענָארק

 ,הילדג

 ,(ףמַאק ןיא ןלַאפעג ,ןַאזיטרַאּפ) גרעבנענָארק

 -כָאט ,ןויצ-ןב ןוז ,לסאר ןוא קחצי זַאמצַארק

 .לחר רעט

 ןוא שרעה -- ןיז ,קיזייא-ריאמ ןַאמצַארק

 ,רעטכָאט א ,הדוהי

 ןוא לבאב רעטכָאט ,לרעּפ ןוא ריאמ ןַאמצַארק

 .ריאמ ןופ רעטַאפ ,קחצי ; רעדניק ייווצ ךָאנ

 ,(רעציווירק לכימ ןופ הנמלא) הניד ןַאמצַארק

 .ןייטשלעגייפ עקלייב רעטכָאט
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 ,(הניד ןוא לכימ ןופ ןוז) סענַאמ ןַאמצַארק

 ןאמ ןוא לרעפ -- רעטכָאט ,אמעט יורפ

 דאב ; אווָאיל ןוא עלעסיז -- רעדניק ,ןרהא

 ;סענַאמ ןופ רעטכעט ,הייח ןוא הנח-עש

 ,סענַאמ ןופ ןוז ,עטָאנ

 ַאיַאמ יורפ ,(קחצי ןופ ןוז) עטָאנ ןַאמצַארק

 ,רעדניק ןוא

 -ןיק ערעייז טימ ַאטַאלז ןוא לטָאמ קינּפורק

 ,רעד

 ,םירמ רעטכָאט ,לחר-הווח ןוא ךורב קורק

 .עילימַאפ ןוא קורק

 ף

 ,עילע ןוז ,לבייט ןוא םהרבא גרעבנזָאר

 .לטע ןוא לזאר -- רעטכעט

 .היתב רעטכָאט ,הנוי ןוז ,םייח גרעבנזָאר

 ,עינטיפירט ןופ יורפ ןייז) לרהא דלעפנזָאר

 עטלַא יד ; רעדניק ןוא (ריאמ ןופ רעטכָאט

 .לרהא ןופ רעטומ

 ןוא לאומש ןוז ,הקבר ןוא רשָא גייווצנזָאר

 .רעטכָאט א טימ יורפ

 לאלצב ,סחנפ -- ןיז ,לטיג-רתסא קינשוטאר

 .אמוילב ןוא הניד -- רעטכעט ,בקעי ןוא

 ןיז ,לטיג-עיסָאס ןוא קיזייא-ריאמ קינושטאר

 .לזייר רעטכָאט ,סחנפ ןוא ןמחנ --

 יורפ ןוא אקינ ןוז ,הנח ןוא בייל גרעבנטָאר

 ,קערַאמ :(װָאסוטַאמ עילימאפ ןופ) אבויל

 רעטכָאט ,ַאילָאּפ ; אבויל ןוא אקינ ןופ ןוז

 -ילעז סקַאמ ןַאמ ןטימ ,הנח ןוא בייל ןופ

 ןופ ןיז -- ףסוי ןוא סובעב :;שטיװָאק

 .סקַאמ ןוא ַאילָאּפ

 -כעט ,(ןרהא רערעל ןופ הנמלא יד) ןיקטור

 .קיציא ןוז ,לוועש ןוא לגייפ --רעט

 -גיק ערעייז טימ איסַאכ ןוא ןאגאק-לעפמור

 .רעד

 .יכדרמ ןוז ,האל ןוא לאיחי אלאזווָאק-רעדייר

 רעטכָאט ,םהרבא ןוז ,הווח ןוא קחצי קינזער

 .לריצ

 ש

 קחצי ןוז ;הניד ןוא (דימשדלָאג) לכימ ץאש
 ןופ רעטכָאט) לדיירפ ;:להרש יורפ ןוא
 ןאמ ריא ,לכימ ןופ רעטכָאט ,לטע ;(קחצי

 ריא ,לכימ ןופ רעטכָאט ,לחר .רעדניק טימ
 קישטניד רעטכָאט ערעייז טימ קחצי ןַאמ
 ,לכימ ןופ רעטכָאט ,לרעפ ; לארשי ןוז ןוא
 -- רעטכעט ערעייז ןוא לבייל ןאמ ריא

 .קישטניד ןוא האל
 ,לטיג רעטכָאט ,המחנ ןוא לרעביבוד ץַאש
 ,הנח ןוא דוד ץרַאװש

 .לחר רעטכָאט ,דבכוי ןוא בייל ץרַאװש

 .דוד ןוז ,לכַאמ ןוא יכדרמ ץרַאװש

 .עילימַאפ ןוא השמ ץרַאװש

 ערעיז טימ עיסַאכ ןוא דוד טַאלבצרַאװש

 .רעדניק

 הנח -- רעטכעט ,לגייפ ןוא השמ טַאלבצרַאווש

 .לשרעה ןוא קילומש -- ןיז ,המחנ ןוא

 .דוד ,עלייב ,עיסעפ טַאלבצרַאווש

 רעטכַאט ,קילומש ןוז ,לדנייש טַאלבצרַאווש

 .עגייפ

 ןימינב ןוז ,הרש ןוא בקעי-םהרבא ךוטצרַאווש

 ןוא הווח -- רעטכעט טימ איסומ יורפ ןוא
 ,בקעי"םהרבא ןופ רעטכָאט ,עדלָאג ; אילימ

 { הימחנ ןוא דוד ןיז ערעייז ,עקטָאנ ןַאמ ריא

 ןאמ ריא ,בקעייםהרבא ןופ רעטכָאט ,לחר

 ןאמ ריא ,לדניה רעטכָאט רעייז ,לשרעה

 -םהרבא ןופ ןוז ,לאלצב ;דניק ןוא אבא
 ,בקעי

 ריא ,(לעייש ןופ רעטכָאט) עדלָאג ךוטצראווש

 .רעטכָאט א ךָאנ ןוא אדיא רעטכָאט

 דעז ,באז -- ןיז ,לדייא ןוא קחצי ךוטצרַאווש

 ,לטנעי ,לסאכ -- רעטכעט :רשֶא ןוא גיל

 ,אקסיר ןוא המחנ

 .עילימַאפ ןוא אקסַאירַאמ ךוטצרַאווש

 -כָאט ,ןימינב ןוז ,םירמ ןוא לכימ ךוטצרַאווש

 ,עדלָאג רעט

 רעטכָאט ,קחצי ןוז ,הכלמ ןוא השמ רַאציײװש

 ,לחר ןוא לארשי ;והילדג ןַאמ ןוא הנח

 ןופ רעטכָאט ,איסַאכ ; והילדג ןופ רעדניק
 .השמ

 דרכעט ,קחצי ןוז ,לדיירפ ןוא והילדג ץעווש

 .איסיר ןוא הייח -- רעט

 לרעב ןופ רעטומ יד ,לדנייש ןוא לרעב ץעווש

 "כָאט : רודגיבא ןוא ףסוי -- ןיז ; םירמ --

 רעטסעווש ; עילימַאפ ריא טימ אדלעז רעט

 ןוא היבצ ,עילימַאפ ןוא ַאזָאר -- לרעב ןופ

 ןוא היבצ -- לרעב ןופ טניירפ ; עילימַאפ

 ,עילימַאפ

 .רעדניק טימ לטיג ןוא םייח ץעווש

 .עילימאפ ןוא ףסוי ץעווש

 -- רעטכעט ,השמ ןוז ,הרש ןוא בקעי ץעווש

 .לחר ןוא הרובד

 .רעטכָאט א ןוא קחצי ןוז ,האל ץעווש

 ןוא ףסוי -- ןיז ,הכרב ןוא רעזייל ץעווש

 .האל ןוא לדנייש ,הרש -- רעטכעט ,לרעב

 .עילימַאפ ןוא אפיל ץעווש

 .ןוז א טימ לדניירב ןוא השמ ץעווש

 ךַאנ ןוא לרעב ןוז ,עכַאי ןוא םוחנ ץעווש

 .רעדניק

 .עילימַאפ ןוא ףסוי ןב רעזייל ץעווש

 .עילימַאפ ןוא לגייפ ץעווש
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 .הייח ןוא בקעי ץעווש

 -כעמ ,לדיירפ יורפ ,(עילימַאפ סריאמ) ץעווש

 ןוא השמ -- ןיז ,אכענ ןוא עלייב -- רעט

 .חספ

 -- רעטכעט ,בקעי ןוז ,הרש ןוא השמ ץעווש

 .לחר ןוא הרובד

 ,לדיירפ -- רעטכעט ,ענש-תב ןוא חספ ץעווש

 :ןתנ םעדייא :; לזירה ןוא םירמ עקלייב

 ;(םוחנ ןוז טימ) איסומ ,אכענ -- רעטכעט

 יןאמזייא הרש טניירפ ןוא ריאמ"חספ ןופכ ןוז

 .עקלע יורפ ןוא היבוט טחוש

 -םעט ,עשוהי ןוז ,הכלמ ןוא םירפא רעטסוש

 .לחר ןוא הרובד -- רעט

 .עילימאפ ןוא םירמ רעטסוש

 קחצי ןוז ,האליהרש ןוא ןמחנ רעטסוש

 .(רעדניק ןוא אבויל יורפ)

 .רעדניק טימ השמ ןאמ ,לרעפ-הייח רעטסוש

 ןב דוד ןופ הנמלא יד) תידוהי רעפאטש

 .עשאמ ןוא לחר -- רעטכעט ,(קחצי

 לורפ ,(שרעה"בקעי ןופ ןוז) רשֶא םָארטש

 ; סלקיר-לדיירפ רעגיווש ,השמ ןוז ,לקיר

 .עילימאפ ןוא הרש רעטסעווש

 -ניק ערעייז טימ ימענ ןוא בוד-השמ םַארטש

 .רעד

 ,ןוז ןוא הווח דעכייש

 .רעדניק ןוא יורפ ,השמ דעכייש

 -- רעטכעט ,לגייפ-הייח ןוא לאיתוקי ןאמנייש

 .לכימ ןוז ,לטנעי ןוא הקבר

 והיעשי ןוז ,(השמ ןופ יורפ יד) אמעט ןאמנייש

 ייוצ ןוא השמ ןוז רעייז ,הכלמ יורפ ןוא

 יורפ ןייז ,אמעט ןופ ןוז ,המלש ;רעטכעט

 ריא ,אמעט ןופ רעטכַאט ,הרובד ! איליצ

 ,אמעט ןופ רעטכָאט ,לחר ; רעדניק טימ ןַאמ

 רעטכָאט ,אינעה ; רעטכָאט ןוא ןאמ ריא

 .רעדניק טימ ןַאמ ריא ,אמעט ןופ

 ,לבייט רעטכָאט ,לדנייש ןוא ןועמש ןאמנייש

 ריב ןוא הניד -- רעטכעט ,דוד ןַאמ ריא

 -ןרהא ; עלייב ןופ רעטכָאט ,לסעפ-הרש ; על

 ןופ רעטכָאט ,הרש ; עלייב ןופ ןוז ,קחצי

 ,לאיחי ןוז רעייז ,ַאמָאיס ןַאמ ריא ,ןועמש

 ןופ ןוז ,לכימ ; לדניירב רעטכָאט רעייז

 עלהווח -- רעדניק ןוא יורפ ןייז ,ןועמש

 .עלעבייל ןוא

 ןוז ,לחר יורפ ,(עבוד ןופ) קחצי רעּפמַאילש

 ; (רעדניק ערעייז ןוא) עיצכַאי רונש ,גילעז

 ןוא רענעמ ערעייז ,קחצי ןופ רעטכעט

 .רעדניק

 ,ןַאמדלַאװ ברה ןופ רעטכָאט) לדנימ אטילש
 -קינייא ,(ץעינַארעמַאפ) רתסא רונש ריא

 לפ רעדניק ,בקעי ,עשאמ ,לחר ,ךעל

 ,רתסא

 .רעדניק טימ עזָאר ןוא לפלעוו רעלקומש

 .רתסא ןוא האל ,לבייט ןוא הנוי רעלקומש

 .המלש ןוז

 ערעייז טימ עיסאכ ןוא רעזייל רעלקומש

 ,רעדניק

 ?ןרפ ,ריאמ ןוז ,(קחצי ןופ יורפ) הכלמ דימש

 .אירותסא ןוא קישזעי -- רעדניק ןוא

 .(ןָאזגרהא) הניד ןוא םהרבא ןאמדימש

 ןוא עקלע יורפ ,ריאמדעשוהי ןב םהרבא שמש

 .ןוז

 .עילימאפ ןוא ריאמ-עשוהי ןב ילתפנ שמש

 ,לבדיל ןַאמ ,ריאמדעשוהי תב רתסא שמש

 ןוז ,עלעגייפ ןוא עקפיל ,איאמ -- רעטכעט

 .רעדניק ןוא יורפ ,ןויצ-ןב ,ריאמ-עשוהי

 רעטכעט ,ןיז ,(רעטַאפ רעטלא רעד) לימדיינש

 .ןרוגש ,רעגניז טניירפ ,ךעלקינייא ,סמידייא

 .תוחפשמ ןוא טניירפ ךָאנ

 .רעדניק ןוא יורפ ,ןרהא לימדיינש

 ,םירמ -- רעטכעט ,הרפש ןוא השמ רעדיינש

 .םירפא ןוז ,הייח ןוא תור

 יווצ טימ יורפ ןוא לכימ ןוז ,בקעי רעצינש

 ,רעדניק

 .קילומש ןוא קחצי -- ןיז ,לטיג וועש

 .רעדניק ןוא יורפ ,םהרבא ןאמטכעש

 ,םולש ןוז ,עיצנימ ןוא רעב-שיווייפ ןאמטכעש

 .הרש רעטכָאט

 .לטע ןוא המלש רעש

 .עילימַאפ ןוא לכימ ליפש

 - ןיז ,עביוט ןוא ("רמז-ילכ,) לאירבג ליפש

 .תיחּפשמ ערעייז ןוא לקנַאי ,לוולעוו ,השמ

 .החפשמ ןוא גילעז ןאמליפש

 .רעדניק ןוא ןוז ,עקטַאלז ןוא קחצי ןאמליפש

 .לטָאמ ,ןמלז -- ןיז ,הרש ןוא ןרהא ןיפש

 טימ) חכרב רעטכָאט ,רשֶא ןוא לוולעוו

 ,לבייל ,ןמחנ : טניירפ ;(תוחפשמ ערעייז

 .(תוחפשמ עסיורג טימ) לקראמ

 לבייל ,לציא ,ןמלז -- ןיז ,יורפ ןוא םייח ןיפש

 ,(רעגַאזיטרַאּפ יד ןיא ןלאפעג) רעזייל ןוא

 .רעדניק ןוא יורפ ,בייל-ןמחנ ןיפש

 .רעטכַאט ןוא יורפ ,עילע ןיפש

 .רעדניק ןוא ןעיורפ טימ ןיז ,עטנעי ןיפש

 .ןוז ןוא רעטכָאט ,רתסא ןוא לרעב אריפש

 .רעדניק ןוא לורפ ,עשוהי אריפש

 ,רעדניק ןוא יורפ ,קחצי אריפש

 ייווצ ןוא איסַאכ יורפ ,שרעה'יבצ אריפש

 ערעריז טימ ,לגייפ ןוא לסיז -- רעטכעט

 ,לקגאי ,םייח ,םירפא -- רעדניק ןוא רענעמ

 .קהצי

 ,עילימַאפ ןוא קחצי קירטעפש

 ןוא ןרהא -- ןיז ,הקבר ןוא לאומש אבורש

 .הייח רעטכָאט ,ןמחנ
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 : ןעגנונעכייצרַאפ ץעניימעגלא ןוא המישריבָאגוצ

 ערעײז טימ ,המחנ ןוא הירא רעילאקאב
 .רעדניק

 ןמחנ -- רעדירב ;הרובד ןוא בקעי ןַאמשיפ
 .םירמ רעטסעווש ,רדנס ןוא

 דוד -- רעדניק :הװח ןוא השמ ןַאמדלעּפ
 ,אבָאד ןוא

 דוד -- רעדניק ; אליצ ןוא לשיפ ןַאמדלעפ
 ,אדאד ןוא

 ןוא דוד -- רעדניק ; לזייר ןוא ןימינב ץומש

 ,אדאד

0 

 ,ןיז ייווצ ,יורפ ,רעכַאמלטיה רעד רעזייל
 .רעטכעט ייווצ

 -ילָאטס ןופ שמש ןוא דחלמ-יקדרד רעד
 ןייז אביל ,לקנַאי 'ר -- לביטש רענ
 .רעטכעט ,ןוז א ,יורפ

 ,עילימַאפ ןייז טימ ןוז א .אוואלס ,רעזייל
 .סעילימַאפ ערעייז טימ רעטכעט

 -סאלאוו ןופ -- סרענשזריק רעדירב יד
 ןייז ,עילימַאפ ןוא בקעי ,סַאג רעניט
 .עילימַאּפ ןוא רעדורב

 ןייז טימ ןוז א ,יורפ ,"גָאריּפ, רשֶא 'ר
 .עילימַאפ ןוא רעטכָאט א ,עילימַאפ

 ,יורפ "סרמז-ילכ, םעד שיווייפ -- הרש
 ןוז רעד שיווייפ ,רעטכָאט ריא לטיג
 .לטיג ןופ

 טימ רעטכָאט א ,רעטסוש רעד לשרעה 'ר

 ריא טימ רעטכָאט א ךָאנ ,עילימַאפ ריא
 .עילימַאפ ןָא רעטכָאט ַא ןוא עילימַאפ

 ,ץיווָארבמָאד ןבענ ,קלאק ףרָאד ןופ ןדיי
 "רעה :ןדיײדָאטעג עלַא טימ ןעמוקעגמוא
 לדנייש ,עילימַאפ ןוא דוד ,לסאס ,לש
 ,עילימַאפ ןוא עינַאמ ,עילימַאפ ןוא
 .עילימַאפ ןוא אקטיא

 (א) םהרבא :עשזולַאז ףרָאד ןופ ןדיי
 ,רעדניק ןוא ןעיורפ טימ ןיז .,יורפ
 .רעדניק ןוא רענעמ טימ רעטכעט
 ,היח .רעדניק ןוא עיסָאװד ,(ב) םהרבא
 ,רעדניק ןוא ןעיורפ טימ ןיז ,ןַאמ ריא
 "יד .רעדניק ןוא רענעמ טימ רעטכעט
 ,סעילימַאפ ןוא ןיז ,ןַאמ ריא טימ הנ
 (א) לשרעה .סעילימַאפ ןוא רעטכעט
 -ניק ,הרש ,(ב) לשרעה .רעדניק ,לזייר
 .רעדניק ,לסָאס ,דוד קישטנאכ .רעד
 ,והיעשי .רעדניק ,להרש ,קילארשי
 טימ רעטכעט .סעילימַאפ טימ ןיז ,יורפ
 ,סעילימַאפ

 ,רעקצעווינ לדיי :קצעווינ ףרָאד ןופ ןדיי
 -צעווינ רשֶא .ןיז ןוא רעטכעט ,יורפ
 -כָאט ,רעדניק ןוא רונש ,ןוז ,יורפ ,רעק
 .רעדניק ןוא םעדייא ,רעט

 ןייז עיסעפ ,רשֶא :יקציר ףרָאד ןופ ןדיי
 ןופ ןאמ רעד ,ברַאפרעבליז ,רעטכָאט
 יד ,רשֶא ןופ ןוז רעד השמ .,עיסעּפ
 ,רשָא ןופ רעטכָאט ַא ,ןהשמ ןופ יורפ

 .ןבעל סָאד ןעגנַאגעגנָא זיא ץיווָארבמָאד ןיא תעב...



 - םייל רעטיור ,רעבירג עפיט

 .םייה א טַאהעג לָאמ ַא בָאה'כ

 ,ןעילב רעדעס ןגעלפ -- גנילירפ

 ,ןעיצ ןעלגיופ ןגעלפ -- טייצ-טסברַאה

 ,יינש ןלַאפ טרָאד טגעלפ -- רעטניוו

 .ייוו ןוא דניוו טרָאד טילב -- רעטציא

 ,ןפָארטעג ךָארב א םייה ןיימ טָאה'ס

 ןפָא ןענייז רעיוט ןוא ריט

 ,רעדניש יד רַאפ ,םיחצור יד רַאפ

 ,רעדניק עניילק ןליוק סָאװ ,יד

 ,םינקז יד ףיוא ןעגנעה סָאװ ,יד

 .םענייק טינ ןעווענאש סָאװ ,יד

 ,רעבירַא ןענייז ךָאנ רָאי

 ,רעבירג ענעי ןענייז עלופ

 ,םייל רעד זיא רעטיור ךָאנ ןוא

 .םייה ןיימ טציא זיא םייל רענעי

 ,רעדירב עניימ ןגיל ןטרָאד

 ,רעדילג םיוא ענעפירעצ יד

 ,בוטש ןיא ענעטחושעג יד

 .בורג םייב ענעסָאשעצ יד

 -- םייל רעטיור ,רעבירג עפיט

 ..םייה א טאהעג לָאמ 8 בָאה'כ

 ןיקלַאה לאומש



 טכעלטנפערַאפ ןענעז גנולייטּפַפ-רוכזי רעקיזָאד רעד ןיא

 טרעדנוה עכעלטע ןקיבייארַאפ סָאװ ,רעדליב רעקילדנעצ ןרָאװעג

 רעציװַארבמָאד ערעזדנוא ןופ ןעמענ ןוא ןטלַאטשעגױןענַאזרעּפ

 טינ סָאװ ,קיטייוו רעפיט ₪ ןוא דָאש רעפיורג ₪ זיא'ס .םישודק

 רעד ןיא ןרָאװעג טקיבייאראפ ןענעז םישודק ערעזדנוא עלא

 .ןפוא ןבלעז ןפיוא גנולייטפָא

 ,גנונייצרעביא יד טלעװ רעשידיי רעד ןיא טנַאקַאב זיא'ס

 טיינעג זיא סָאװ ,דגב ןימ אזַא ךיז ףיוא טגָארט ה"בקה לוכיבכ זַא

 סָאװ ,ןדיי עלַא ןופ ןעמענ ןוא רעדליב יד ןופ טּפעטשעג ןוא

 םימיה לכ ץקב זַא ןוא ,םשה שודיק םיוא ןעמוקעגמוא ןענעז

 טיול טלעוו רעקידתועשר רעד ןופ ןובשחו-ןיד ןרעדָאפ רע טעוו

 .דגב םעד טָא ןופ ןתויודע יד

 ןוא ןטלַאטשעג-ןענָאזרעפ עקילייה ערעזדנוא עלַא ןלָאז ָאט

 סָאװ ,עקיזָאד יד טימ ןטכעלפפיונוצ ןוא ןרעדילגנייא ךיז ןעמענ

 ייז ןלָאז ןוא ןרָאװעג טכעלטנפערַאפ גנולײטּפָא רעד ןיא ןענעז

 לוכיבכ ןופ דגב םעניא ןסַאּפנײא ןוא ןבעוונייא ךיז ןעמַאזוצ עלַא

 .ה"בקה

 ןופ סױרַא ןקוק סָאװ ,ןטלאטשעג-ןענָאזרעפ יד ןלָאז ןוא

 עלא ןעמעלַא זדנוא ןענַאמרעד ,רעדליב עטכעלטנפערַאפ ָאד יד

 לטעטש-םייה רעזדנוא ןופ תושפנ עשידיי ץטקינייפראפ 7

 .ץיווָארבמָאד

 יה .3 .צ 2 .ת

1 



 יש ל

 יי יע א

 יו
 יב

 עטשרע יד ןופ .ל"ז ,(ןרַאגנעדליג תיבל) המחנ יורפ ןייז ןוא בקעי ןַאמצלָאה

 .לארשי-ץרא ןייק ןעוועג הלוע ןבָאה עדייב .לטעטש ןיא ך"נתהו רבע-תפש יבבוח

 .ביבא-לתב דובכ םתחונמ

 ןיא ןעוועג זיא ,ל"ז ףסוי ןרַאגנעדליג

 ןשידיי-סיורג ןופ ּפיטָאטָארּפ רעד לטעטש

 טימ טרעפרעקרַאפ טָאה סָאוו ,רחוס-דלַאוו

 -רענָא ןוא תובחר ,סערגָארּפ : ןָאזרעּפ ןייז

 ,"שדח' ןעוועג זיא סָאוו ץלַא רַאפ גנונעק

 ליז רעביירש עקמהרבא עדייז ןייז יוו יוזַא

 ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא טריפעג ךיז טָאה

 .טרעדנוהרַאי ןט19 ןופ

 .ןברָאטשעג גנוי זיא ןרַאגנעדליג ףסוי יר

 ,לזייר רעטכעט יד ןוא לרימ יורפ ןייז

 -ַאזוצ ןעמוקעגמוא ןענעז עדלָאג ןוא האל

 .ד"יה .תונברק-רעלטיה עלַא טימ ןעמ
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 המחנ ןוא בקעי ןופ רעטכָאט ,לחר ןַאמלעוו : סקניל ןופ עטשרע יד

 ז עלעבייט רעטכָאט ,עלעטָאמ ןוז ,ַאלעב רעטכָאט :(סטכער ןופ) רעדניק סלחר

 בי) ןַאמ ריא ןוא ;ל"ז ,דימשדלָאג לכימ 'ר ןופ רעטכָאט ,לחר ץַאש



0 

2% 
5 

 יב

: 

= 

* 

₪7 

: 

-8 

. 

0 

 ארו :

 יב ור

2 

₪] 

3 

94 

2 

 וד

! 

: 

2 

 יב

 עי

 וה

2 + -; % : 

 רש

 תר

5 

5. 

2 

 ?ת

 ה

-; 

. 

 א

 חת

 ת

 ןח מ |

: 

8 
2 
 ה

: 

 יב

-7 

= 

: 

47 

- 

3 

 וה

 ת

. 

 תו

7% 

: 

2 
85 

= 

> 

 תי

== 

} 

2 

 א

= % % 

-+ 

29 

5 

2 

 א

₪ 

-' 

= 

 ם

55 

| 

5 

<% 

2 

₪ 

= 3 

- 

4 

2 = 

96 

0 

: 

= 

8 
22 

: 

= 

9 

: 

. 

 ר

 ת

; 

. 

4 

 ת +

 5 ת

 2 יב

 זמ

2 

 ת

2 

 יב

5 

 פת

2 

-7 

 יי :

2 

: 

=! 

5 

% 

: 

| 

3 

- 

-7 

 = שי -



 .ל'ז ,עלייב יורפ ןוא םהרבא רָאטנַאק

 .לטעטש ןיא תוחפשמ ענעעזעגנָא יד ןופ

 -לַאוורַאפ ןעוועג זיא .ל"ז ,שובייל ןאמיינ

 ןיא ןטעברַא-דלַאוו עסיורג יד ייב רעט

 טוג טזָאלעג ךיז טָאה רע .ץיווארבמָאד

 רעציוװָארבמָאד ןופ ןטכיש עלַא ןיא ןליפ

 טימ -- עכעלגעמרַאפ יד ןשיווצ : רוביצ

 ןיא -- עקידנטעברַא יד ןשיווצ ; רחסמ

 -פרעדַאבטיונ יד ןשיווצ ;טעברַא רעייז

 עוועג הלוע טָאה רע .הקדצ טימ -- עקיט

 רעצנַאג ןיז טימ לארשי-ץרא | ןייק

 .לארשי ןיא ןעור רענייב ענייז .החפשמ

 .ךורב ורכז יהי

 ליז שובייל ןַאמיינ
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 .ל"ז ,השמ תב הייח יורפ ןוא ןתנ-המלש ןב יכדרמ 'ר ןַאמלעדיס
 ןבָאה ייז ןעוו .לארשי ןייק ןייז וצ הלוע החפשמ בור טימ ןעוועג הכוז ןבָאה ייז
 -- םיחרוא-תסנכה ןופ הווצמ יד ןעוועג םייקמ ייז ןבָאה ,עבוד ףרָאד ןיא טני וועג

 .ןדיי ערעייט ןעוועג ןוא לדל ונתנ םתפמ

 ה 0
 א

 רעטכעט ,לקיר ןוא לחר : ןציז סטכער ןופ
 .לײז ,קינסָאס השמ 'ר ןופ .ל"ז קינסָאס השמ 'ר

 -בקעי תב ,קָאשַאב לחר :טציז סקניל
 .ל"ז ,םָארטש שרעה

 .(א"לבי) םִארטש שידק :טייטש'ס
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 ליז ,םָארטש שרעה-בקעי 'ר ןוא לדניירב-עיסעפ

 ףרָאד ןיא קידנציז .השעמ-ישנא ךיוא יוו תודיסח ןופ החפשמ ַא ןעוועג זיא סָאד
 םיחרוא-תסנכה ,טייקשידיי טלַארטשעגסיוא בוטש רעייז ןופ ךיז טָאה ,עיָאטָאלָאז
 ,קלָאפ ןרַאפ ,טייקשידיי ןיא ןעוועג ךנחתמ ךיז ןבָאה רעדניק ערעייז .הקדצ ןוא

 ! קנעדנָא סנעמעלַא רעייז זיא רעייט .טיילדוצ ןוא טָאג-וצ

 (החפשמ רעד ןגעוו גנוביירשַאב א ךיז טניפעג -- 335 טייז ןפיוא)

 2 ו
2 

 וי

 טי

 שרעה-בקעי ןב ףסוי םָארטש

 לדניירב-עיסעפו

 ךָאנ ףסוי םָארטש ןעזעגסיוא טָאה ױזַא

 עשיליופ ןופ טנעה יד ןופ םוקמוא ןייז

 .ד"יה .רעדרעמ



 רעייז טימ ,ל"ז ,גרעבנעטָאר בייל ןוא הנח

 .(ןטימ ןיא) סובעב לקינייא

 (א"לבי) קענַאי ןוז רעייז :טייטש'ס

 .ל"ז .(רעיטסערעב) ןַאמיינ לדנַאמ 'ר

 (לקינייא ןייז טימ)

 ליז ,יכדרמ 'ר גרעבנעזייא

 .(166/7 ןטייז ךוב ןיא עז)

 .ל"ז ,ןייטשגנוי עיציא 'ר ןוא הנח

 ,לטעטש ןיא ןדיי עכייר עקילָאמַא יד ןופ

 ןוא דיסח רעקסירט רענעעזעגנָא ןַא

 סעזערּפ רעשידיי רעקירָאיגנַאל

 .זיוהטָאר ןיא



 ליז ,ןרהא ןאשיילפ

 ןוא ;גייט ןאשיי;פ ,לחר תב אקניד ןַאמדימש ,(א"לבי) בקעי ןאשיילפ : סטכער ןופ

 ןרהא .(א"לבת) לקנערפ הנינפ .(עירופ והילדג םעדייא רעייז ייז ןשיווצ) קחצי
 (ר .ל"ז ,עלהניד ןוא למהרבא -- ןטנוא ; (ןילרעב רַאפ ףמַאק ןיא ןעמוקעגמוא) קיט
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 .םהרבא לקנערפ ןופ לארשי-ץרא ןייק רָאפּפָא ןופ גָאט ןיא

 ,רזעילא ןָאזנרהא ,ףסוי לקנערפ ,רשֶא לקנערפ ,ףסוי קַאשטרַאכ :סטכער ןופ
 יורפ ןייז ,הנינפ רעטכָאט ןייז ,והירמש 'ר לקנערפ ,קחצי ןַאשיילפ .בקעי לקנערפ
 ,אבָאד ָאקשעװָאלָאג ,לאלצב ךוטצרַאווש ,םהרבא לקנערפ ,גילעז לקנערפ ,הכלמ
 אקנעמ ,ריאמ ןישטליט ,קחצי ץעווש .לגייפ ןַאשיילפ ,אריפש לרעב ןופ רעטומ יד
 ץיוורוג : רעטצנעפ ןיא :עייש ןייטשלרעפ ,יכדרמ ןַאשיילפ ,בקעי רשכ ,ןיליוו ןופ

 .ל"ז ,האל גרעבנטכַארט ,הסדה ןרענידיל .ןועמש

 .ל"ז ,החפשמ יד ןוא (סקניל רעטשרע רעד טציז) לעקנערפ והירמש 'ר

 ןפורעג ץיװָארבמָאד ןיא טָאה ןעמ ןעמעוו ,קחצי ןַאשיילפ טייטש סטכער
 .ל*ז ,*לקידצ רעד,,



 .ליז .לקנערפ והירמש ןב רשָא ןוא עבעב
 (לקנערפ עילימַאפ רעד ןופ לקינייא עטשרע'ס ,דניק רעייז)

 טי עי

 .ל"ז ,לקנערפ רשֶא : סקניל

 .ל"ז .קַאשטרַאכ ףסוי : סטכער

 זעמוקעגמוא ןענעז ןוא לארשי"ץרא ןייק ןייז וצ הלוע ןעוועג הכוז טשינ ןבָאה ייז
 ד"יה ,תונברק-רעלטיה יד טימ ןעמַאזוצ

 ! הציבורכמור ךחכשא אל

 .ל"ז ,רשָא יריקיייחא רכזל

 הציבורבמוד -- הציבורבמוד

 ו הציד האלמו הנטק ריע

 ךיבשות ויה םיטעמ המ

 .ךיללוה םה םיבר ךא

 ו ךיתבהא דאמ ,יתרייע יל תרקי

 ו ךיתחכש אל ךיתונורסח ףא לע

 ,ךב יתאצמ לוכמ לוכב

 .ךל קר דימת דובכה לכ

 ךיבשות ויה םינושמו םינוש

 ו ךידעלב םה םירזופמ

 םאצמת לבת יווצק לכב

 .םאה הכבמ הידלי לע םש

 ונל םה םיזמרמ תורתסנ וליא
 ו ונתאמ םידירש יריקי וליצה
 םואצמת הלוגה תוצופת לכב
 .ןונחו םוחר אלמ לא

 ופסאיה השודקה לארשי ונצראל

 :ונת אנ קוקזל הביחב הרזע

 חצנל טקשב ונא םג בכשנו

 .חצרה ישנאב ומקנ םוקנ

 (רטלא) לקנרפ הנינפ



 ו"

 רעייז ןוא יבצ ןופ יורפ ,לרעּפ רעדנעליס .ל"ז ,יבצ רעדנעליס
 .ל"ז .האל לרעטכעט (לזנעג השמ"דוד 'ר ןופ םעדייא)

 לרעפ ןופ רעדניק יד -- האל ןוא יכדרמ
 ל"ז ,רעדנעליס יבצ ןוא

 (לזנעג השמ-דוד ןוא םירמ ןופ ךעלקינייא)

 ןוא םירמ ןופ רעטכָאס ,אקפיל לזנעג
 .ל"ז ,לזנעג השמ-דוד



 .ל"ז .לזנעג בייל-הירא 'ר ןופ החפשמ יד

 היתב .האל-םירמ רעטומ יד ,הקבר : סטכער ןופ ןציז'ס

 הנח :סטכער ופ ןעייטש'ס

 ,ףורב

 .לדניירב .אטיא .

 רתסא רעטומ יד ,(א"לבי) ןַאמרעביל הירא :סטכער ןופ ןציז'ס
 ל"ז .אנער רעטכָאט ריא .טנעה יד ףיוא

 .ל"ז .בקעי .היח ,לארשי : סטכער ןופ ןעייטש'ס

3 



9 

 ליז ,(רעטנעצ ןיא ןציז) אטיא יורפ ןייז ןוא לעטנע קיציא 'ר ןופ החפשמ יד

 לארשי ןוז רעייז (רָאי עגנַאל וצ) : ןציז סקניל ; ןַאמ ריא טימ קישטייל : ןציז סטכער
 .ךעלקינייא יד -- קיציא 'ר ןבענ ; לוועש יורפ ןוא

 .קחצי ןב ןרהא לזנעג ,(עטנַאקַאבמוא) ,לחר .דוד : סטכער ןופ ןעייטש'ס

2) 2 

 .ל"ז ,ןַאמרַאלק אליט :סקניל
 םהרבא ןוז ריא ןופ רעגיווש יד :סטכער

 .ל"ז (עדייב יד ןשיווצ טייטש)

 ל"ז .םייח ןב והיעשי 'ר לזנעג



 .ל*ז ,החּפשמ ןייז ןוא (דרָאב רעד טימ) רקנמ עילע 'ר

 (348 טיי -- עילע 'ר ןגעוו)

 .ל"ז .לזנעג והיעשי 'ר ןופ החפשמ יד

 .הרש לזנעג .הרש ןַאמרַאלק .אקטיא לזנעג :(סטכער ןופ) ןעייטש'ס

 ,ןירעגעווש ןייז ןוא (א"ל זרבא ןַאמרַאלק ,הווח קינזער :(סטכער ןופ) ןציז'ס
 .ל"ז .עקהחונמ ןַאמרַאלק ,הקבר לזנעג



 לטיג ןַאמלעדיס ;ל"ז ,םייח תב אקניכ ותיערו גילעז ןיוועל : (סטכער ןופ) ןציז'ס
 ןַאמלעדיס ;ה"ע הרש ןַאמלעדיס ;ל"ז ןרהא תב הקניח .ל"ז הכלמ ;(א"לבת)

 .(א"לבי) לציא
 ןופ רעטכעט יד :;(םיכורא םייחל) רדנס ןייטשלעגייפ :(סטכער ןופ) ןעייטש'ס
 ה"ע ,רעפמאילש גילעז :(םימי תכיראל) הקבר ,(ה"ע) לסאכו הנח -- אלאזווָאק קילַאפ

 .ל"ז ,(ך"שת לולא ג*י) לארשיב רטפנש ,לארשי קארוט ןוא (א"לבת) אינוב קארוט

 רמושה. ןופ םירבח ןעוועג יורפ ןייז ןוא לארשי 'ר ןענעז ץיוװָארָאבמָאד ןיא

 בוריס ןיא רעייטשרַאפ ןוא רבח רעוויטקַא ןַא ןעוועג זיא לארשי 'ר) ."ריעצה

 .י"א ןייק ןעוועג הלוע ייז ןענעז 1934 רָאי ןיא .(לטעטש ןיא תודסומ עשיטסינויצ
 טי אי איי קי יי ה
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 ל"ז ראילאקַאב עילימַאפ יד

 .ריאמ-עיש ןוז ריא ןוא עקלע שמש יורפ

 (סקניל) ןוא לאלצב לגניי רעד :סטכער

 ןוא גילעז ןופ רעדניק יד -- עלעבייל

 .ל"ז ןיוועל עקניח



 -צַארק לכימ 'ר תב עקלייב ןייטשלעגייפ
 ןופ יורפ ענעמוקעגמוא יד) ל"ז ,ןַאמ

 .(א"לבי ,ןייטשלעגייפ קחצי

 ל"ז ,לכימ 'ר ןַאמצַארק

 .ל"ז ,(ץיווירק ןופ) הנידו לכימ ןב סענַאמ ןַאמצַארק
 .ל"ז .הנח-עשַאב לרעטכעט ןוא אמעט יורפ ןייז



 םייח ןופ רעטכָאט) .ל"ז .הווח ןייטשלעגייפ

 .(רעצלעז לארשי ןופ יורפ ,םירמו .ל"ז .לאלצב ןב יכדרמ 'ר ןייטשלעגייפ

 סענַאמ תב לרעפ יורפ ןייז ,רעבוד םירמו םייח ןב ןרהא ןייטשלעגייפ

 .ל"ז .עלעסיז לרעטכעט רעייז



\ 

0 
0 

 עקוויש רעדניק ערעייז ; ןאמראב ךורב ןַאמ ריא טימ אקניכ :(סטכער ןופ) ןציז'ס
 ןייז סטכער ,לאומש בקעי ןייטשלעגייפ : ןעייטש רעכַאנ : סטכער ןעייטש לארשי ןוא
 ,לאומש ןַאמרַאב טייטש רעכַאנ ; ךורב ןוז ןוא אוויר יורפ ןייז סקניל .עקניכ רעטכָאט
 ןייטשלעגייפ טייטש םיא ןופ סקניל ,הייח יורפ ןייז טציז (שיט קע םייב) םיא ןבעל

 .ל"ז ,רעסיא תב איניפ

7 

 ו 2 0

 ןייז טימ לארשי ןייטשלרעפ ;ןמלז ןוז ןייז ןוא םהרבא ןייטשלעגייפ : סטכער ןופ
 ; (םיכורא םייחל) הכלמ יורפ ןייז טימ קינרַאמַאג השמ ; עלעציא דניק ןוא עקניד יורפ
 ןופ יורפ יד) ןאמצַארק קחצי תב עלייב ;(םיכורא םייחל) השמ ןייטשלעגייפ

 .ל"ז ,(ןייטשלעגייפ םהרבא
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 .ד"יה ,יבצ ןב לּפָאק ןיוועל

 ןב ןגנוי ןופ םירוסי יד ףיוא ייוו ןוא ךָא

 -ָאטָאלָאז ףרָאד ןופ םייוג יד סָאוו ,הרות

 | עטנַאקַאב עלַא .ןָאטעגנָא םיא ןבָאה עי

 ןוא עקילָאמַא עלַא ןופ תוירזכא תותימ

 ןענעז .םיחצור עשיטסידַאס עקיטנייה

 ןכעלקערש ןייז וצ ךיילגרַאפ ןיא ךיילב

 .ד"יה ,טיוס

 ךילהאל חס הימרי איבנל השאה החש..,

 לא הנעי דע :הינש הרעוס תכמ דעב

 בשו ברחמ ינליציו היד רמאיו

 (באב העשת תניק)

 .ל"ז ,יבצ ןיוועל ב"וש

 .ד*יה .ןועמש ןַאמנייש

 לפָאק ןופ לרוג םעד טלייטעג טָאה רע
 יד ךרוד זיא רע ךיוא .טיוט סניװעל
 םענעי ןיא ןוא טנעה עקידהאמט עבלעז

 .ןרָאװעג טקינייפרַאּפ גָאט ןבלעז
 ! םמד יסכת לא ץרא

01 



 סאראק

 רינש

 .ל"ז בד סאראק

 ןיז :ייז םורא ;(עּפורק ןופ) אנרעשט יורפ ןייז ןוא
 .ל"ז ,ךעלקינייא ןוא

 סאראק בד ןופ טיוט רעקיטייצירפ רעד
 -ָארבמָאד עלַא רעצ ליפ טפַאשרַאפ טָאה
 ןעמוקעג זיא רע .לארשי ןיא רעציוו
 ןופ הרשכה רעטשרע רעד ןופ י"א ןייק
 טימ .,ץיװָארבמָאד ןיא *יחרזמה לעופה;
 ,ןַאלּפַאק ףסוי תב המחנ (ל"דבת) יורפ ןייז
 ןופ טייצ ערעגנעל ַא ךָאנ .1934 רָאי ןיא
 רע זיא ןשינעלגָאװ ןוא הטילק-ילבח
 רָאי ןיא ."דגא, וויטַארעפָאָאק ןיא ןײרַא
 ןופ ןוא עיסנעפ ףיוא סױרַא רע זיא 9
 תסנכ-תיב תלהנה לש רבח ַא ןעוועג ןַאד
 א טרָאד ןעוועג .ןג-תמר ןיא *יניס,
 ןופ רערעהוצ ןוא רענוואד רעקידנעטש

 .ימוי ףד

 ,טיוט ןקידמיצולפ ןייז ןענייזואב עלַא
 .ךורב ורכז יהי .ב"כשת זומתב א"כ



 ןוא לטיג יורפ ןייז ,(א"לבי) באז ןַאלּפַאק

 -עגמוא .עבשדתב ןוא השמ ,ךעלרעדניק

 .ד"יה ,ענעמוק

0 

 ליז ,ףסוי תב ַאיַאמ ןַאלּפַאק

 (רָאי 20 ןופ רעטלע ןיא ןעמוקעגמוא)



 ןוא השמ -- רעדניק ערעיז טימ ,דוסי ןועמש תב רתסא ןוא לרעב אריפש
 .ל"ז ,עלעינַאס

4 



 יורפ ןייז ,ל"ז סענַאמ לגייב
 ,ךעלקינייא ייווצ ערעייז ,(א"לבת)
 דוד ןוז

 וי 0

 רתסא

 רעייז

 רעטכָאט ןוא (ןעמוקעגמוא)
 .(א"לבת)

 .ל"ז לזנעג ןרהא 'ר

 .ל"ז ,רעפַאטש קחצי 'ר ןופ החפשמ יד

 ןייק ןעוועג הלוע .דוד ןוז רעד : סקניל

 .ןברָאטשעג ָאד ןוא לארשי

 .החּפשמ ןייז ןופ זיירק ןיא

: 



 .ל"ז ,באז ןופ רעטכָאט ,לזייר סייוודמַאז

0 
 יא

 עי

 .ל"ז ,באז ןופ רעטכָאט ,רתסא סייוודמַאז



|. 

 שש

 ל"ז ,והילא 'ר ןייטשרוב רעטכַאט ןייז ןוא לארשי 'ר ןייבשיפ

 םיא ןגעוו עז ; לארשי ןיא ןרָאװעג רטפנו .ל"ז ,שטיבַאב היח
 .(123 דומע



 -הרשכה יד .,עקוואשטאיניוו דלַאוו ןיא

 -ָארבמָאד ןיא *יחרזמה-לעופה. ןופ עפורג

 .ץיוו

 לקינייא סוהילדג 'ר :ןציז רעטנעצ ןיא

 ,קינעשטעּפ ןרהא 'ר ברה ,ץינשזערעב ןופ

 ,קידָאד וװָאסוטַאמ ןוא ןרהא ןייטשלעגייפ ,יורפ ןייז טימ ןַאמדירפ ןרהא-חספ הרומה
 .ל*ז .ל"ז ,קירדומ סחנפ ןופ רעטכָאט יד

 (332 סייז עז)

 רעד) ; רעיטסערעב לדנַאמ 'ר : סטכער ןופ

 ,סעקבייל לטָאמ יר ; (טנַאקַאבמוא ןטימניא

 ליז

 .ליז ,ןילרעּפ עלעדַארפ ןוא השמ ךורטַאּפ



 יורפ ןייז ןוא זעוב גרעבנזייא :סטכער
 -נחיא :סקניל ;(םיכורא םייחל) עקלייב
 יד .להווח יורפ ץיז ןוא יכדרמ גרעב

 .ל"ז .סריאמ-המלש 'ר ןופ רעטכָאט

 עקלייב יורפ ןייז ןוא זעוב גרעבנזייא
 -ורב זגנוי רעייז ןופ טיוט ןפיוא ןרעיורט
 יכדרמ 'ר ןרעגעווש ןוא רעגָאװש .רעד
 -ייצעגסיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,להווח ןוא
 .ָאווינ ןכיוה ,ץנעגילעטניא טימ טנכ
 -סיַאדוי ןיא ןסיוו ןטיירב .םיבוט םישעמ
 ערעטיול .ןסיווטלעוו ךיוא ןוא .קיט
 ןוא לארשי תבהא טימ ןעקנָאשַאב ,תומשנ
 יז ןענעז עכלעזַא סלַא .תוירבה תבהא

 .ןורכז רעזדנוא ןיא טצירקעגנייא

 עקלייב יורפ ןייז ,זעוב גרעבנזייא : ןציז'ס
 .(םיכורא םייחל) רדנסכלא ןוז ןוא

 ןופ רעטסעווש) ןַאמניילק: ןעייטש'ס

 .ענווָאר ןופ ןַאמטכעש ןוא (עקלייב

 ןייטשגנוי ןוא שטיבַאב 'ה :סטכער ןופ
 יורפ :ןטימ ןיא .(םיכורא םייחל) השמ
 לארשי 'ר ןופ רעטכָאט יד ,ה"ע שטיבאב
 עלוש-תוברת ןופ רערעל .רענשעווַאלס
 -יא גיז ןוא קילגמוא ןכַאנ .לסעטש ןיא
 -גנוי .מ טָאה .דנַאלשטייד-רעלטיה רעב
 טָאלבנכָאװ שידיי ַא ןבעגעגסיורַא ןייטש
 טָאה סָאװ .הטילפה-תיראש רעד רַאפ
 ןפורעג ןוא ןברוח רעזדנוא טגָאלקַאב
 -ָאיצַאנ ןשידיי םעד רַאפ -- הלפעה וצ
 -ץרא רַאפ ףמָאק סוצ ,ןייזטסוווַאב ןלאנ

 .לארשי



 ה
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 7 ליז ,לציא 'ר קישטיב
 ל"ז ,לציא 'ר ןב דוד קישט



 .ל*ז .קישטיב רעדירב יד

 כימ 'ר ,הנינח 'ר טימ לגייפ : סטכער ןופ

 -וקעגמוא ענייז ןוא םייח 'ר גרעבנעזָאר
 (רעטנעצ ןיא) היתב ןוא הנוי רעדניק ענעמ
 ןיא רעדניק ןוא יורפ ןייז א"לדביו
 סטכער ; החמש ןוז ןייז -- סקניל : לארשי

 .לדנייש יורפ ןייז --

 לציא 'ר

 ל"ז .רעשטיוועשטפישט אבא 'ר
 (הנח קישטיב ןופ רעטַאפ רעד)



 אבוב יורפ ןייז ןוא רדנס ןייטשלרעפ

 .ל"ז ,דניק רעייז טימ

 .ל"ז ,ףסוי ןייטשלרעפ

 ןוקלַאוו ןוא והיעשי ןייטשלרעפ :ןטנוא
 .לגייפ

 ,םירמ רַאילָאטס :(סטכער ןופ) ןביוא
 .ל"ז ,היח רַאילָאטס ,לחר רַאילָאטס

 .ל"ז .אטיא ןייטשלרעפ



 .ל"ז .ךורב ןב ףסוי 'ר קינעשטעפ
 דנַאלסור ןייק טעוועטַארעג ךיז טָאה רע
 -מָאד ןופ תוברוח יד ףיוא .ןברוח ןכָאנ
 די עלעטשער ןיילק ַא רַאפ ,ץיוװַארב
 סָאד טיינַאב ןוא טריזינַאגרָא רע טָאה
 רעכַאנ .לטעטש ןיא טייקשידיי עזעיגילער
 ןוא ,לארשי ןייק ןזָאלעג ךיז רע טָאה

 .ןרָאװעג רטפנ רע זיא געוו ןטימ ןיא
 .ה.ב.צ.נ.ת

 איסיג קינעשטעפ :א*לדבת
 .(ףסוי 'ר ןופ יורפ)

 -כָאט סנַאמלעדיס לדנעמ :(ןביוא) סקניל
 ףסוי ןופ רעטכָאט. קינעשטעפ ךיוא .רעט

 .ל"ז .סעטרבח ןוא קינעשטעפ

 קיגעשטעפ ףסוי ןב ךורב :סטכער ןופ

 | ; (יימרָא רעטיור רעד ןיא ןעמוקעגמוא)
 .לארשי ןוא ןייטשלרעפ .םָארטש השמ

 .ןבעל םוצ עלַא .וועש ןרהא



 יי ו

 האל-לחר יורפ ןייז ןוא קחצי ןאמראב ,לחר רעטכָאט ריא טימ הכרב ןאמראב
 .ל"ז ,(עינטיפירט ןופ) .לײז

 ה 2 2

 ןב בקעי ןופ יורפ ,ָאינעג ןַאמדלעפ 'ז .לדנימ יורפ ןוא םהרבא 'ר ַאנָארָאװ
 .ל"ז ,ילתפנ .(לאקזחי וז רעייז)

 (ד"בשת טבש 'י ןולקשא ןיא ןברָאטשעג)



 .ל"ז .טסעג יד טימ לחר עקשטַאק ןופ רעטכָאט-הלכ יד

 הרוש רעד ןיא ; רעב"שרעה ןַאטּפַאק םיא ךָאנ .הנוי ןַאטּפַאק :(סטכער) ןציז ןטנוא
 רעטכַאט יד ןוא ץעווש עדלַאג .(יורפ סהנוי) הייח טייטש (סטכער) הלכ רעד טימ

 .ןועמש ןאמנייש ןופ



 יי
 עא

 2 ישו / = 2
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 עו 0

 ; לכימ ןַאמשיפ ןופ יורפ יד : ןביוא ןופ
 ;לכימ ןַאמשיפ ;ןרעשומ ןופ יורפ יד

 .ףסוי ץרַאװש

 \ וי

 .ץיווָארבמָאד ןיא הפוח ַא תעב

 (? טניירפ ןענעקרעד ץעמע טעוו רשפא

 (1933) *ריעצה-רמושה, ןופ ןק רעציװָארבמָאד רעד



0 
0 0 

 .רעזייל ןאמפיוק .הרש געב .ןועמש שטיווָאלַאגעס .לחר געב : סטכער ןופ ןציז'ס
 טגגוי רעזדנוא טָאה ךייט רעציווארבמאד ןפיוא טמיויש סָאװ ,לפיש סָאד טָא

 .טיובעג ןיילַא

 טא,

 עד זיא :רָאויגנוי עפורג א .ץיויַארבמאד ןקידעבעל 11



 0 1 ט 1 סט
 יאוש
 ןישורבָאד 0 = }

 צ רעדניב ,עינָאס

 .ל"ז ,קחצי ץעווש ,םהרבא לקנערפ א"לדבי ,בייל וַאדנַאל :(סטכער ןופ) ןציז'ס
 ןאשיילפ ,לארשי וועש .ריאמ ןישטליט א"לדבי ,דוד לגייב : (סטכער ןופ) ןעייטש'ס

 ,ל"ז ,ריאמ
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 .ל"ז ,לדיירפ יורפ ןייז ןוא ריאמ ץעווש : סטכער
 .ל"ז .(ץעווש עילימַאפ רעד ןופ זיא לזאר יורפ יד) "זייפשלעמ, רָאּפ יד : סקניל



 .ל"ז ,היח ,קחצי ,ָאיסיר :(סקניל ןופ) ץעווש החפשמ רעד ןופ רעדניק

900 



 .ל"ז .(רעטנעצ ןיא) רַאילָאטס םייח 'ר ןוא עקרימ
 םייח ןב השמ .םייח ןב עטָאנ :(סטכער ןופ) ןעייטשיס ;חנ -- ןעקרימ ןופ סטכער

 .ל"ז .יבצ ןוא ףסוי .עלייב יורפ ןייז טימ

 יבצ ןב םהרבא רַאילָאטס .עקייש ןייטשלרעפ ,ףסוי ןב םהרבא רַאילָאטס *

1 



 ,עבשדתב יורפ ןוא ץעווש חספ

 .ל"ז יהילדג ןב ףסוי קינעשטעפ

 .ל"ז .החמש זוג ןוא בקעי ןַאגַאק :(סטכער ןופ) ןעייטשיס
 ןופ רעטָאפ רעד :(ןַאגַאק בקעי ןופ יורפ יד) לדיירפ-הנח :(סטכער ןופ) ןציזיס

 .ל"ז ,החמש זוג ןופ יורפ ,הכרב ;בקעי
 .ל"ז .עלעציא ןוא עלעקטַאלז עקישטניילק סָאד ,והילדג :(סטכער ןופ) רעדניק

12 



 .ל"ז ,ןדיי רעציווָארבמָאד

 -ורב א ןענעקרעד רעצעמע טעוו רשפא)

 (...? דניירפ ַא ,רעטסעווש ַא ,רעד

 דניק ריא טימ איסומ (ץעווש) ןַאמזייא

 .ל"ז .םוחנ

 או א

 יד ;קינעשטעפ והילדג 'ר ןופ ךעלקינייא

 | ןופ סמעדייא .זוג ןוא ןַאגַאק ןופ רעדניק

 | | .ל"ז .הילדג 'ר

 ריאמ ץעווש ןופ רעדניק

 ןוא אכענ .השמ .עקלייב :(סטכער ןופ)
 .ל"ז ,חספ

13 



 0 , הר ו . 0 0 2

 .ל"ז ךורב ןוז ריא טימ אביל קירדומ :(סטכער ןיפ) ןציז'ס

 .ל"ז ,ךורב ןופ יורפ יד ,לדניירב ; אביל ןופ רעטכָאט יד ,הכרב :(סטכער ןופ) ןעייטש'ס

 עט

 .ל"ז ,םהרבא ןוז רעייז ןוא (ינעװרָאה ןופ) קירדומ רתלא 'ר ןוא םירמ : סקניל ןופ

 .ל"ז ,עצניירק ןוא לגייפ -- רעטכעט ןוא סחנפ :(סטכער ןופ) ןעייטש'ס
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 בציהשמ ןופ רעסטכָאס ,לחר-רתסא ןאמרעל

 .לײז

 עי

1 
 וי

 והילדג ןַאמ ריא טימ הנח רעטכַאט רעייז ,ראשטיווס השמ 'ר ןוא הכלמ : (סקניל ןופ) ןציז'ס

 ד"יה ,ַאילכַאמ ,לארשי .ַאיסַאכ -- ךעלרעדניק ערעייז ,קושילָאּפ

 םייחלו ;ל"ז ,רָאשטיווס ארזע ,(ראשטיווס) לחר יורפ ןייז ,אזוק החמש :(סקניל ןופ) ןעייטש'ס

 .יגבואר םוחנ ןַאמ ןוא (ראשטיווס) ינבואר הקבר -- םיכורא
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 ,אקטיא רעטומ יד ,הפי ,לבָאד ,איסיר ,לאומש עקשטַאק (םייחל) :(סטכער ןופ) ןציז'ס

 .אקלע -- ל"דבתו ; ל"ז ,עלערימ ,עלעבָאד ,לדוד ,עלרהא

 יחמק-עקשטַאק עקייח ,(ה"ע) השמ ןַאטּפַאק ,גילעז :(םייחל) :(ססכער ןופ) ןעיײטש'ס

 .ל"ז ,לרהא עקשטַאק ,בדייבצ עקשטַאק ,עקייח ןופ ןַאמ רעד ,(ל"ז) הירא ,(םימי תוכיראל)

 0 0 0 רט עו

 ,ןויצדךב ןאמראב ,השמ ןאמראב ,עלייב רַאילָאטס ,קילומש עקשטַאק :(סטכער ןופ) ןציז'ס

 ,הנח לזנעג ,השמ ןהכ ,לסעפ ןַאמרָאב ,םהרבא ןַאמרַאב ןופ יורפ יד ,םהרבא ןַאמרָאב

 .ל"ז ,ךורב יקסווָאקנַאמ

 ,היח ןאמראב .אבויל ראילָאטס ,יבצ ראילָאטס ,היח ןוקסעלפ :(סטכער ןופ) הרוש עטייווצ

 .ל"ז ,האל גרעבנזייא ,קחצי אריפש

 .םהרבא רעלדנעט א"לדביו ; ל"ז ,ןבואר לזנעג ,ךלמילא ןאמראב : (סטכער ןופ) הרוש עטירד
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 ,הרובד ןאמשיפ .לאיחי ןָאמשיפ .שיווייפ ןאמשיפ .םירמ ןאמשיפ :(סטכער ןופ) ןעייטש'ס

 ןוקלאוו .לאומש ןאמשיפ .ילתפנ ןאמשיפ .קחצי ןב השמ .,הדוהי ןב עשוהי ,ןמחנ ןב עשוהי

 .ל"ז .לרעביהשמ .עגייפ ,עינַאס -- ןַאמשיפ ןוא :רעדנעס

 חצי -- רעהכאנ והנה רעטכַאט ןייז סנעה ענייז ףיוא ,ךורב ןַאמשיפ :(ססכער ןופו ןציז'ס

 (רעטכַאט סרעביהשמ) לקינייא ןייז טנעה יד ףיוא ,ןמחנ 'ר ןאמשיפ : עדלַאג ,הקבר ,דניקסיז

 .ל"ז .לצייר .לרעפ ,הנח -- ןַאמשיפ .הרובד ןוקלאוו ,קיזייא ןוקלאוו ,ןרהא ןוקלאוו

 ליז לרימ רעטכַאס ןוא הקבר יורפ ,באז ךורטַאּפ

 .ךורסַאפ באז ןופ םעדייא) עשוהי קינלוקשירפ

 ערעייז ןוא (באז ןופ רעטכַאסו המחנ יורפ ןייז

 .ל"ז .הרופצ ןוא ףסוי -- רעדניק
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 .השמ 'ר ןייטשלירעפ .ל"ז השמ ןופ ןוז ,עקסָאי ןייטשלירעפ

 .ל"ז ,דלעפ ןמחנ 'ר ןופ רעדורב ,דלעפ ןמלק 'ר ןופ החפשמ יד
 .ל"ז ,עלעטיג דניק סָאד ריא ןבענ ,הרש יורפ ןייז סקניל ,דלעפ ןמלק 'ר טציז רעטנעצ ןיא

 .ל"ז .אזוב דניק סָאד טנעה עריא ףיוא ,הרובד רעטכַאט יד -- ןמלק 'ר ןופ סטכער
 א"לדביו .ל"ז ,הרפש ןוא לרעפ ,(הרובד ןופ ןאמ) ןיעמש ןיפש :(סטכער ןופ) ןעייטש'ס

 .םהרבא
 ה. ירר-וסחחיי שר שא
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 (השמ ןופ יורפ) עדלַאג ץעינַארעמַאפ : סקניל

 דניק ריא ןוא א"טילש לטע רעטכַאט רעייז

 .ל"ז ,הלחר

 ,.ל"ז .השמ 'ר ץעינארעמאפ הרומה

 דעמַאפ השמ ןופ רעטכָאט) תידוהי רעפאטש

 השמ 'ר ןופ רעטכעס יירד ןוא הלחר -- רעדניק עריא טימ (ץעינַאר

 (תידוהי - רעסנעצ ןיאו .ל"ז ,עשאמ

 ץעינַארעמַאֿפ

 ,אייז
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 ל"ז ,רעדניק ייווצ עריא טימ ןַאלּפַאק יורפ יד

 (רעשזולאז המלש ןופ יורפ ענעמוקעגמוא יד)



. 
 ו -.

 .ל"ז ןַאמדלעפ תיבל לזייר ץומש

 0 0 2 עת 0 0 0 2 : ה עמ 2 20 2 0 .. 0

 ןופ שזַאטנָאמָאטַאפ -- 1933 רָאי ןיא) גייווצנזאר .י ןופ "הבוט הנש, א

 (לוש עסיורג יד -- סקניל ןביוה\ ךעלדליב רעציווָארבמַאד



 ןיטשלעגייפ קחצי

 ..רבד ףוס

 םשה שודיק

 ןַארַאפ זיא ,טנגעג רעזדנוא ןיא ןדיי ענעמוקעגמוא ןופ םיבתכ ענענופעג יד ןשיווצ

 זענעז ייז תעב .טנעה-רעדרעמ ןופ ןלַאפעג ןענעו סָאװ .ןדיי רעקילדנעצ ןופ המישר א

 עכעלטע זיולב ָאד ןענעכייצרַאפ רימ .תונכס ןופ ןדיי ערעדנַא ןייז ליצמ ןעגנַאגעג

 טנָאמרעד טשינ ןענעז ןוא ,ץיװָארבמָאד םורַא ןעמוקעגרַאפ ןענעז סָאװ ןטקַאפ עכלעזַא

 .ךוב-רוכזי םעד ןיא ןרָאוועג

 .ענראס ןיא רבק-רעדורב םוצ ןייזילגר-הלוע רעייז תעב ,ןדיי""דלַאוו, עטשרע יד ןופ

 רעדָא עשידיי רַאפ ןעגנערבמוא ךיז ןזָאל ןופ קורדסיוא רעד זיא םשהישודיק

 ןעוו ,זומ ןעמ ןעוו : תוגירדמ ןיא ןייא טלייט שודקה ם"במר רעד .ןליצ עכעלשטנעמלַא

 ךיז ןזָאל רַאפ ןידה תא תתל דיתע זיא ןעמ ןעוו ןוא טשינ רָאט ןעמ ןעוו ,טשינ ףרַאד ןעמ

 .םשה-שודיק זיא'ס ןעוו וליפא ,ןעגנערבמוא

 זיא ןעמ לייוו רַאפרעד רָאנ טכַארבעגמוא טרעוו ןעמ ןעוו זַא ,ללכ ַא ןַארַאפ זיא'ס

 ַא ןופ ןרעדָאפ םיעשר עשייוג ןעוו .םשה-שודיק סלַא טנכעררַאפ סָאד טרעוו ,דיי ַא

 טלעטש רוביצ רעד רעבָא ,ןענגרה ףיוא ןדיי ןקידלושמוא ןַא ןבעגוצסיורַא רוביצ ןשידיי

 .םשה-שודיק סָאד זיא -- ןדיי םעד סױרַא טשינ ןביג ןוא סנבעל ערעייז ןייא
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 923 ...רבד ףופ

 ָאטעג ןיא ןעמוקעג זיא סָאװ ,יָאטַאטסעג.ה ימיב .לטעטש ַא ןיא ןעשעג זיא טקַאפ ַאזַא
 ךייא טימ ןרעייפ ןלעװ רימ ןוא םירופ ךייא ייב זיא ןגרָאמ. : טגָאזעג ןוא םירופ ברע
 ."עדוי. ןייא זדנוא טיג -- רעגייטש ןשישטייד רעזדנוא ףיוא .בוטדםוי םעד ןעמַאזוצ
 ןייק טָאה ןעמ תויה ."ןענמה ןעגנָאהעג לָאמַא טָאה ריא יוו ױזַא ןעגנעה םיא ןלעוו רימ
 ןבָאה ייז .עלעטעטש-ןיילק םעד ןיא םירופ טכַאמעג ייז ןבָאה .ןבעגעגסיורַא טשינ *עדוי.
 .דָאב-טולב ַא טכַאמעג

 ןזיילוצסיוא ידכב .םשה-שודיק ףיוא ןעגנַאגעג ןדיי ןענעז ןרָאי ערעטצניפ יד ןיא
 טגלַאפרַאפ ןבָאה סָאװ .םיחצור ןופ ןעמענ המקנ רעדַא ןדיי עטעגרהעג ןופ טולב סָאד

 -רעדרעמ ןגעק ףמַאק ןיא ןפרַאװ ךיז .ןסייהעג טָאה ,ןרָאי ענעי ןיא םשה-שודיק .ןדיי
 טימ סעמַאמ ןוא ןדיי עטלַא ידכ .עטנפַאווַאב רעסעב ןוא לָאצ ןיא ערעסערג .סעדנַאב

 -שודיק .סעּפַאל עכעלרעדרעמ עכעלרעפעג ןופ ןעמוקַאבסיורא ןענעק ךיז ןלָאז רעדניק
 ןשיווצ ןגעוומוא ךרוד רעטעמַאליק טרעדנוה ןייג ,טיידַאב טָאה ןרָאי ענעי ןיא םשה

 .ןענַאזינראג עשישטייד ןבענ ןסיירכרוד ךיז ןוא רעפרעד עשיניַארקוא עכעלרעדרעמ

 .ןדיי ןופ רעדרעמ ַא דלַאװ ןיא ןעגנערב וצ ידכ

 ןבענ זַא .טרעהעג ןבָאה ווָאקייפ ןועמש ןוא יקסנַאשלָא .י רענַאזיטרַאּפ עשידיי יד

 סיורג ןיא יי ןענעז .ךעלגניי עשידיי ייוצ טקעטשרַאפ ןענעז ףרָאד ןשיניארקוא ןַא

 וצ יז טריפרעד ןוא רעדניק ייוצ יד טכוזעגּפָא ,דלַאװ םעד ןעגנַאגעגכרודַא הנכס

 .רעדניק יד ןופ ןבעל ןרַאפ ךעלטרָאװטנַארַאפ טכַאמעג ןבָאה ייז ןעמעוו ,ץעינָארָאטוכ ַא

 רעד ןיא רעדניק יד טכַארבעג ןוא ןעגנַאגעג ןעמ זיא רעטעפש ןכָאװ רָאַּפ ַא טימ

 רעביא ןעװ ןעמוקעגרַאפ זיא ץלַא סָאד .ןײרַא דלַאװ ןיא .עקווַאטס-רענַאזיטרַאפ

 .טירט ןוא טירש ףיוא סעדנאב-רעדרעמ טעוועשובעג ןבָאה עניארקוא

 ,רענַאײטרַאּפ קילדנעצ ַא -- עיסרעוויד ףיוא סיווא זיא עפורג-רענַאזיטרַאּפ ַא

 טשינ זיא דיי רענייא רעד רָאנ .קירוצ ןעמוקעג ןענעז םייוג 9 יד .דיי ןייא ייז ןשיווצ

 רענָאזיטרַאפ עשידיי יד .געוו ןיא ןלַאפעג זיא רע זַא .טגָאזעג טָאה ןעמ ,ןעמוקעגקירוצ

 געוו ןפיוא ןסָאשרעד טָאה דיי םעד זַא ,טקעמשרעד רעבָא ןבָאה טייהנייא רעד ןופ

 םעד טָא ןזייוווצפיוא ןעוועג רעווש רעבָא זיא'ס .םירבח:רענַאזיטרַאּפ ענייז ןופ רענייא

 יד .ןגַאז-תודע טלָאװעג טשינ ןבָאה תודע יד ליוו ,טַאט ןשירעטעררַאפ ןכעלרעפעג

 רעד ןוא טייהנגעלעג ַא ןעמוקעג זיא'ס זיב טורעג טשינ ןבָאה רענַאזיטרַאּפ עשידיי

 ...ןרָאװעג ןבָארגַאב ןוא ןסָאשרעד זיא רעדרעמ

 רעקינרעס ַא ךרוד ןרָאװעג טכַארבעגמוא ןוא טקינייפרַאפ זיא יורפ סשטינעקרוט לרעב

 ןענַאטשעג ןַאד ןענעז קינרעס ןיא .ןעלרעב ןופ דידי רענעזעוועג א אקווד ,ץעינָארָאטוכ

 .טײליַאּפַאטסעג ןָאזינרַאג רעקרַאטש א ןוא ןטסיצילָאּפ עשיניַארקוא עטסכעלרעפעג יד

 יָאטוכ םענעי וצ קעװַא זיא ןעמ ,ןקָארשעגּפָא טשינ רענַאזיטרַאּפ עשידיי רעבָא ךיז ןבָאה

 ןגָאזנָא םינכש ענייז ןסייהעג ךיוא טָאה ןעמ .טולב רַאפ טולב טימ טלָאצעג ןוא ץעינָאר

 "עגמוא רָאפ זַא .רעדרעמ-ןדיי רַאפ ןטסענ סלַא טנידעג ןבָאה סָאװ ,רעפרעד עלַא ןיא

 .רעפרעד עצנַאג ןעמוקמוא ןלעוו ןדיי עטכַארב



 ןייטשלעגייפ קחצי 924

 םד תלואג ןופ סעיצקַא-ד"א יד טריפעגנָא ןבָאה סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי עלַא יד

 סָאװ ייז ןופ עקינעי יד ןוא ,םשה-שודיק ףיוא ןעגנַאגעג קיניזטסווואב ןענעז ידוהי

 זיא'ס .םשה"שודיק ףיוא ןעמוקעגמוא ןענעז -- סעיצקַא עכעלנע ייב ןעמוקעגמוא ןענעז

 רעד רעביא ןטיירפשראפ ןחירק עסיוועג סָאװ ,ךעלנייפ ןוא ךעלסירדרַאפ רעבירעד

 סָאװ ,ןרָאטַאקָאװַארּפ ןוא סרעטעררַאפ עשידיי ןגעוו סעיצַאמרָאפניא עטשרמולכמ טלעוו

 .רעדרעמ עשיטסירעלטיה יד ןופ טנעה יד ןיא ןדיי ןבעגעגסיורא ןבָאה

 שפניתוריסמ ןופ ןטקַאפ ליפ טנכייצרַאפ ךוב-רוכזי רעזדנוא ןיא רימ ןבָאה ,ןכל

 -רעד רַאפ ןעמענ המקנ רעדָא ןדיי ןופ ןבעל סָאד ןעװעטַארּפָא םייב םשה-שודיק ןוא

 עשידיי ןופ המכח ןוא קיטקַאט ,םזיִארעה םעד ןזייוואב סָאװ ,ןטקַאפ ,ןדיי עטעדרַאמ

 טשינ טייו זיא'ס .רעפלעהטימ ערעייז ןוא ןשטייד יד ןגעק ףמַאק ןיא רענַאזיטרַאּפ

 -נָאק ןוא ןריטנַארפנָאק ייז ןעק ןעמ רעבָא ,ןטקַאפ עקיזָאד יד ןופ לטעצ רעצנַאג רעד

 ןטצעל ןופ םירוביג עטעװעטַארעגּפָא יד ןדיײשַאב ןבעל'ס ווו ,לארשי ןיא ןרילָארט

 ,לזנעג סחנפ ,וָאגובַא קילא ,יקסנַאשלָא .י :רענַאזיטרַאּפ ענעזעוועג יד ,םשה-שודיק

 ,שטינעקרוט ןמחנ ,גרעבנזָאר החמש .,יקסװָאקנַאמ ךורב ,אלאזוואק השמ ,סעקצַאצ הדוהי

 -נעטָאר החפשמ יד ,וַאדנַאל רעטסעווש ןוא רעֶדִירב יד ,יקצעלַאג ,ןַאמדלעפ ,םערופ ,זַאק

 .א"א ןאמשיפ לבייל ןופ רעטָאפ רעד ,ווָאקייפ ןועמש ,קירדומ ,ןַאמיינ סחנפ ,גרעב

 רענייב ערעייז ןוא םשה-שודיק ףיוא ןעגנַאגעג ןענעז סָאװ ,רענַאזיטרַאּפ עקינעי יד

 קנַאד ַא !קנעדנָא רעייז דובכ --- עיסעלָאּפ ןופ גנוטיירפשעצ רעד ןיא ןגיל ןבילבעג ןענעז

 רעציווארבמָאד רעד ןופ הטילפה-תיראש סָאד ןבילבעג זיא םישעמ עשידלעה ערעייז

 .הליהק רעשידיי רענעטינשרַאפ

 תורות-ירפס עטעדנעשעג ןופ תוזינג יירד

 ; ךלע ןרדהו הציבורבמוד תכסמ ךלע ןרדה

 .ךלע ןתעדו הציבורבמוד תכסמ ךלע ןתעד

 יכותב אהתו .םיאבה תורודב ונידכנ ידכנמ אלו ןידה אמלעב אל ןנימ ישנתת אל

 ,לארשי רב לדאד ,לארשי רב לצעג ,לארשי רב לרעב ,לארשי רב לרהא : ןורכז וניכות

 רב סרדות ,לארשי רב םייח ,לארשי רב ןמלז ,לארשי רב לפלעוו ,לארשי רב לשרעה

 .לארשי רב לקנאי ,לארשי

 הציבורבמוד תא וניניע ומב וניארש ,לארשי-תיב ךמע יאצאצו וניאצאצו ונחנא

 דקפו, תא חכשנ אל םלועל ,ןה ףא תוטוחש ,תושודק תוליהק ראש םע דחי ,הטוחשה

 תוירזכאו תונושמ תותימב ודקפ ,תחש-ראבמ םידש ,המרמו םימד ישנא דציכ -- *יתדקפ

 םיחא ,םפטו םהיללוע לע תוהמאו תובא ,תונקזו םינקז ,םישנו םירבג :לארשי ךמע תא

 וגרהו וקנח ,םייח םישנא ורבק ,םייח םישנא ופרש ;לארשי-תונבו לארשי-ינב ,תויחאו

 .םחר-אלל
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 !אב ר המש שדקתיו לדגתי

 תומלוע רציו ארב ה"בקהו םיקוחרה תומלועב רתסהב הניכשה התיה אוהה ןמזב

 ץוצינו הנומא לש בוטרוק לכמ שיאה ןקורתה םינותחתו םיבורק תומלועב ךא ,םינוילע

 חבט ונב ושע םהו ולש םיתיחשמהו יאדמשאה ןטשה ידיב התיה ןאכ הטילשה ,יהולא

 יאדמשאד אנחלופ רקעמלו םלשוריד אתרק ינבמלו איתמ איחאל דיתע לבא .גרהו

 .בורק ןמזבו אלגעב לארשי-תיב לכד ייחב הירתאל אימשד אנחלופ אבתאלו

 ,תורות-ירפס עקילייה ,םישרדמ עביל ,תורמג עטלַא יד ןיא ןבירשעג זיא ױזַא טָא

 םיאמט יד ןבָאה תועירי עקילייה ןופ .ןרָאװעג טעדנעשעג רעדרעמ יד ךרוד ןענעז סָאוו

 .דרעפ ערעייז ןקעדוצ ףיוא סעקנַאּפַאפ ןוא טכַאמעג לוויטש ערעייז ןיא סעקיילקדָאּפ

 -לַאוועג ךיז ןבָאה ןוא טיירפשעצ ןעוועג ןענעז ןילָאװ ץנַאג ןופ תורות-ירפס רעטרעדנוה

 יד רעבָא ןעוו ."רעלטיה גיז, :טפירשפיוא ןטימ ,ןרַאוטָארט רענווָאר יד ףיוא טרעג

 ןוא רעציוװָארבמָאד ןבָאה ,ןבירטרַאפ ענוואר ןופ טייל-.ס.ס סרעלטיה ןבָאה רענַאזיטרַאּפ

 יד טלמַאזעגפיונוצ ,ןרערט ערעטיב טימ קידנענייו ,רענַאזיטרַאּפ עשידיי רעקינרעס

 -תיב רענווָאר ןפיוא ןבָאה ייז .תורות-ירפס ענעטָארטעצ ןוא תועירי עטעדנעשעג

 טרָאד ןוא הרעמ ַא טרעיומעגסיוא ,לריאמ יבר קידצ רענזערעב ןופ רבק ןבענ ,תורבקה

 ןבָאה ,ץיװָארבמָאד ןופ .פ .י טימ ןעמַאזוצ ,רעטסוש ןעמָאנ ןטימ דיי ַא .הזינג ַא טכַאמעג

 -טרעדנוה יד ןוא ,שידק ךיוא יו *תורות-ירפס לע הניק, טגָאזעג הזינג רעד תעב

 רענעי .שידק םעד ןגָאז םייב עקידעבעל יד טימ טנייועגטימ ןבָאה םירבק עקירעי

 יד ןטלָאּפשעג יאדווא טָאה ,ןעמַאװצ עטיוט ןוא עקידעבעל ןופ שידק רעכעלרעמָאי

 .ןילָאװ רעביא הרות-ירפס עטדנעשעג עטלמַאזעגפיונוצ ןופ ,ענווָאר ןיא הזינג-הרובק רעד תעב

 .ןייטשלעגייפ קחצי טייטש דוד-ןגמ ןרעטנוא
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 ךיז טיירפשעצ'ס יוו ןוא טימ-טנייוו לוכיבכ יוו טליפעג שממ ןבָאה עלַא רימ ןוא ןעלמיה

 ."הרות לש הנובלעמ םיעשרל םהל יוא, :לוק-תב סָאד

 ענעסירעצ טקעדטנַא לַאטש-ריזח א ןיא רימ ןבָאה עקווֶאלַאפאר עלעטעטש סָאד ןיא

 יד ןבילקעגנעמַאזוצ ןבָאה רימ .האוצ ןיא עטרימשעגסיוא ,תורות-ירפס ןופ תועירי

 הרות-רפס עקיזָאד יד -- "המימת םשה תרות, ַא טלעטשעגנעמַאזוצ ןוא תועירי עצנַאג

 ןיילק ַא ןופ לכיה ןיא טסַאפעגנייא יז ןוא לארשי ןייק טכַארבעג קושז קחצי 'ר טָאה

 עטליופעצ-עטדנעשעג יד ראפ .הפיח ייב םייח-תירק ןיא (ןעמָאנ ןייז ףיוא) לשרדמ-תיב

 ,זייוואב א ,טולב טרעווילגרַאפ ןופ םינמיס ןעוועג ךיוא ןענעז'ס עכלעוו ףיוא ,תועירי

 -- "םהיתועורזב הרות-ירפסו םיגרהנ, : רמאנש יפכ ןעוועג םייקמ ןבָאה ןדיי עקיטרָאד יד זַא

 ןוא הרעמ א טיובעגסיוא תורבקה-תיב רעקווָאלַאפַאר ףיוא רימ ןבָאה תועירי ענעי רַאפ

 טגָאזעג טרָאד טָאה .פ .י דיי רעציװָארבמָאד רעד .הזינג עטייווצ א טרָאד טכַאמעג

 עלַא טלמַאזרַאפ ךיז ןבָאה םיא םורַא זַא ,טליפעג טָאה רע ןוא ןידה-קודיצ םעיינ ַא

 .הרות לש הנובלע לע םיא טימ ןעמַאזוצ ןרעמָאי ןוא תורוד עלַא ןופ תוכלמ-יגורה

 -ָארבמָאד ןינמ א ןעוועגייב ןענעז'ס רעכלעוו ייב, הזינג עטירד ַא -- ףוסבל ןוא

 א יו ןעוועג ןאד ןענעז ןעמַאזוצ עלַא +.דיי רענליוו ןייא ךיוא ןוא ןדיי עטצעל רעציוו

 ךָאנ ,ןבעל ןרעטיב םייב רעטייוו ןעילט וצ ןבילברַאפ זיא סָאוו ,עקשעווָאלֶאה עצרַאווש

 .ןטנעניטנָאק ןוא רעדנעל ,טעטש ןעמונעגמורַא טָאה סָאװ הפירש רעמַאזיורג רעד

 אקרעב ,טיילדלעפ קחצי ,ןאשיילפ יכדרמ : ןענופעג ךיז ןבָאה עפורג רעקיזָאד רעד ןשיווצ

 עפורג יד .אלאזווָאק השמ ןוא ןוגילק לאומש ,קינעשטעפ ףסוי ,ןַאמכָאה םייח ,ןייטשלרעפ

 ,דלַאװ רעקסווָאראקוד םוצ טעטכירעג ,רעװעג-ןישַאמ ייווצ טימ טנפָאוואב ןעוועג זיא

 ךָאנ ךיז ןבָאה טרָאד לייוו ,תוינערופל-םוקמ א ןעוועג ךָאנ טייצ רענעי וצ זיא סָאװ

 ַא טנווייל ןסייו ןיא טלקיוועגנייא ןבָאה ןדיי יד .רעדרעמ עשיניַארקוא טקיטסענעג

 ׁשַא ןקילייה םעד ןופ ןוא טנערברַאפ יז ןבָאה ייז -- ,הרות-רפס עטעדנעשנעג עלוספ

 יד ןופ רענייא טָאה םייחה-תיב ןפיוא .רבק םענעבָארגעגסיוא ןַא ןיא הזינג א טכַאמעג

 רעטעגרהעגסיוא ןיז וצ ,לטעטש ןיא קירוצ געוו סנעמעוו ,ןדיי רעציווַארבמָאד ןעצ

 רעטעפש ןוא עזערעב-זוטרַאק רעגַאל-סגנוקינייפ ןשיליופ ןכרוד טריפעג טָאה ,הליהק

 ןוא רבק םענעפָא םייב "הכיא, טגָאזעג טָאה דיי רעקיזָאד רעד -- ,דנַאלסור ךרוד

 -ךורב לוכיבכ ןַאד טָאה יאדווא .טייקשידיי ןופ העיקש רעד ףיוא טגָאלקעג ךעלרעמַאי

 ..ןגיוא ענייז ןלעטשרַאפ טזומעג ,טנַאה רעקיטכעמ-קילייה ןייז טימ ,אוה

 רעציװָארבמָאד ןיינמ רעטצעל א טָאה הזינג-הפירש רעטירד רעקיזָאד רעד תעב

 ענעי טָא ,ריואב תוחרופ תויתואו ןיפרשנ ןיליוג יוזַא יוו ,ךעלרעּפנײשַאב ןעזעג ןדיי

 יד טקעדטנַא ןוא םירשק ןוא תואירטמיג טכַאמעג ןבָאה םילבוקמ עכלעוו ןופ תויתוא

 טגייצעג ה"ע עמַאמ ןיימ רימ טָאה ןרָאי-רעדניק עניימ ןיא ...םימיה-תירחאב ןופ םינמז

 ...למיה ןרעטיול ןפיוא טלעטשעגסיוא ןעייטש ייז ױזַא יוו ,תויתוא טָא-יד

 (.9 .י) .הזינג רעטירד רעקיזָאד רעד ןגעוו טלייצרעד רימ טָאה רע *





 ,םירבחה לכל הקומע הדות ,ונישודק םשב םיעיבמו םירזוח ונא ,רפסה סויסב

 םלוא ,434-ו ,1 ,6 םיפדב ורכזנ םקלחב ;רפסה תאצוהל םצרממו םנמזמ ושידקהש

 ,םידתבב םיוגה םירבחה הלועפל ומתרנ ,םיינכטו םייפסכ םיישק ולגתנ רשאכ

 ןישטליט ריאמ ,ןג-תמרמ םירפא ןמשיפ 'חה ןכ ומכו ,יודנל ריאמ רבחה סשארבו

 המייקתנ םתרידב רשא ,ןמצק ינפו השמ 'חה הכרבה לע ודמעיו ,ביבא-לתמ

 .רפסה ןינעל םיכרד ינימ לכב רוזעל ךישמהו (תדסימה) הנושארה הבישיה

 הוצמ א זיא'ס זא טגָאזעג טרעוו (ב'פקת 'ס) א"בשרה תובושת יד ןיא

 .'ךאזעש'להקא ףיוא בדנמ ןענעז סָאװ יד ןופ ןעמענ יד ןייזוצ םסרפמ

 ןענעכערסיוא רמאל 'ד הוצ טסייה ןיילַא טָאג ,רמאל 'ד הווצ רשא רבדה הז

 .ל''ז ונישודק תחצנה םשל ,המכו המכ תחא לע,

 ןסעזעג טכענ ןבָאה רימ עכלעוו ןיא רעזייה יד הכרבל ןענַאמרעד רימ ןוא

 : רפס םעד ראפ רמוח םעד טריגעראק ןוא

 .לקנרפו ןיטשלגיפ ; ןומילוס ;רגיח ; ןמצלז ; רוד-ןב-תיב

 : הלעמו יייל האממ סימרותהי תמישר

 ,הנח ץרוק ןייטשלגייפ ר*ד תויחאה י"ל 150.-- א"ת ,הנימו הפי גרבנזיא

 רכזל קחצי תונב ,ןיול היחו * --160  ב"הרא ,ןמרב רטסוא

 "| 100-- הקליב ,םמא "| 100-- א"ת ,םייח ןמזייב
 2 | יא לוי

 100 תפרצ ,ביל קינ'צפ * 100-- תובוחר ,םהרבא בילטוג
 * 100-- א"ת ,ביל ןייטשלרפ * 120-- ב"הרא ,רשא ןרוגנדליג
 * --.100  הפיח ,והיעשי ןייטשלרפ / 100-- תפרצ .לאיחי לזנג

 םשב והירמש חונמה ינב לקנרפ * 100-- א"ת ,השמ לזנג

 * 100-- םימי תכיראל הכלמ םמא
 " --.100  א"ת ,ןבואר לזנג

 * 200.-- א"ת ,ינפ השמ ןמצק .

 * 0 תפרצ ,קחצי רוטנק = ר
 ,לארשי הלעב רכזל .הנוב קורוט

 ,רתסאו לדנירב ויתויחאו דוד ןמצרק 2 ר תובוחר

 סנמ ןמצרק תחפשמ רכזל א א טאר

 " 100 םהיתונבו אמעטו | . /
 השמ ,ריאמ יודנל : תוחאהו םיחאה

 " --150  ב"הרא ,ץרוש םיחאה י '
 / --.105  םי תבמ .היחו

 "2 --.630  ישפח י"ע ןוטגנישו ינב / 100--- ב"הרא ,ינב ןומולוס

 * 915--- ןומולוס י"ע קרוי וינ ינב * --100  הדגק ,קחצי ןומולוס

 הקשורטפ י"ע הניטנגרא ינב * --300  ב"הרא ,ןמרב קלופ

 * 1824.-- ןמטחש / 100-- ,םירפא ןמשיפ

 וטולוז ,השמ שמש : םי-תבב וניחא / 540--- ב"הרא ,לירב בד ןמשיפ

 * --.125  ןרהא רדייב ,השמ ןגק דוד * --.100  הלופע ,עשוהי ןמשיפ

 * --.100  ייווגורוא ,ןמירפ / --.100  ןג תמר ,םירפא ןמשיפ

 " 130-- ב"הרא ,קינ'צפ ר"ד * 100: הפיח ,ףסוי ןמשיפ ריד



 םירבחמה לש תומשה חתפמ

 סראטיוא יד ןופ לטעצכוז

 (.תדתופסות /ד/ג /ב/א/.קה"תומדקה) ךוב םענופ לייט רעד טנכײצַאב זיא ןעמָאנ ןדעי ייב

 .גנוסַאפרַאפ יד ןָא ךיז טבייה'ס ווו דומע רעד ךיוא יוו

 636/ג -- קעלא ווָאגובַא

 312/ב -- .א ירדה-יחיטבא

 686/ד : 291/ב -- הדוהי ןזיבא

 120/א -- קחצי (רענייוו) רנבא

 810/.ת -- השנמ רעגנוא

 107/א -- הפי גרעבנזייא

 704/ד -- ןויצנב ןאמראב

 817/.ת -- עינעמ (רעטסא) ןאמראַב

 700/ד -- םירמ קינדוב

 698/ד ;413--309/ב -- סענאמ ןייטשרוב

 562/ג -- הרובד (ןיוועל) רעלאיב

 62/א -- .ד .א (רעדניב) רוד-ןב

 ;226/א -- הרימ (קינעשטעפ) רוד-ןב

 314/ב

 713/ד -- לאלצב רעגרעּב

 127/א -- השמ בילטאג

 332/ב -- הרובד (ןושילפ) הקשבולוג

 580/ג -- .שזניא ,אשימ ןַאמלעדניג

 619--436/ג -- סחנפ לזנעג

 695/ד -- .ש רעבורג

 715/ד -- ףסוי (ןייטשלעגייפ) רעבוד

 ;406/ב -- רדנס (ןייטשלעגייפ) רעבוד

 583/ג

 536/ג -- םייח ןאמכאה

 703/ד -- לאלצב ןאמצלאה

 108/א -- הרש יקסבוקנימוק-ץיברוה

 702/ד -- רדנס ןוקלאוו

 435/ג -- בקעי רענייוו

 685/ד -- יתבש הנורוו

 85/א -- הירא ןַאמצלַאז
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 ;21/א ;10/.קה -- לאומש ןַאמצלַאז

 253/ב

 335/ב -- שידק (םארטש) םרז

 313/ב -- הרש םרז

 387/ב -- םייח-ףסוי (לגייב) ישפח

 125/א-- הנשוש (הקניליב) דוסי

 109/א -- ר"ד ,.י (ןאמרעב) ינדרי

 113/א -- יבצ (קישטיב) ינדרי

 405/ב -- לטַאמ קאפראכ

 712/ד -- רזוע ואדנַאל

 302/ב -- ףסוי יול

 12/.קה -- םייח ןַאמרעביל

 616/ג -- ךורב יקסווָאקנאמ

 385/ב -- עקטַאלז (וַאדנַאל) רעשומ

 446/ג -- סחנפ ןַאמיינ

 ;232/א -- קחצי (ךארכיוה) ןאמאלאס

 826/.ת

 566/ג -- אקמיס לעסוס

 304/ב -- לאכימ (שמש) דבוע

 333/ב -- ףסוי ךורטאפ

 631/ג -- עיניפ עזאמלפראפ

 326/ב -- בקעי ווָאקלאיפ

 283/ב -- ב"וש ,םייח-בקעי ווָאקלאיפ

 :338/ב ;131/א -- קחצי ןייטשלעגייפ

 922--179/'ת ;723/ד ;583--459/ג

 696/ד -- ר"ד ,.י ןאמשיפ

 7דד/.ת -- עשוהי ןַאמשיפ

 401/ב -- עטאלז ןוקסעלּפ

 718/ד -- .ח .י ן--פ

 275/ב ;192/א -- ברה ,ןרהא קינעשטעפ
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 230/א -- לדוי קינעשטעּפ

 330/ב -- החמש קינעשטעּפ

 823/.ת -- ףסוי ןייטשלרעפ

 546/ג -- לבייל ןייטשלרעּפ

 815/.ת ;396/ב -- םהרבא לעקנערפ

 628--452/ג -- הדוהי סעקצַאצ

 719/ד -- לאומש עקשטַאק

 456/ג -- הקשורבוד ולזבוק

 572/ג -- לאומש ןוגילק

 819/.ת -- דוד ןַאמצַארק

 830/.ת -- ךלמ שטיווַאר

 553/ג -- ענייש גרעבנזָאר

 679/ד ;633/ג -- החמש גרעבנעזַאר

 391/ב -- לזייר יקסנַאשזָאר

 402/ב -- יכדרמ ןיבור

 709/ד -- רדנס ךוטצרַאווש

 415/ב -- לכימ-לארשי ןַאמנייש

 331/ב -- בקעי אטילש

 285/ב -- לארשי אטילש
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